
 

 

 

Grundejerforeningen Skrillinge Øst. 
 
Dagsorden til 
Bestyrelsesmøde nr. 02/20 

Dato: 20.08.2020 

 

 

Deltager: Frem-

mødt: 

Afbud: 

Roger (formand) x  

Ulrik (Kasser) x  

Søren x  

Laila x  

Henrik H x  

Henrik D  x 

Martin  x 

 

1. Godkendelse af sidste referat. 

Godkendt.  

 

2. Området 

 

Multibanen: Tingene er gået i stå mellem kommunen og Uno. 

Kommunen kan ikke umildbart accepterer gummibelægning da 

det indeholder zink i minimale mængder.  

RH kontakter Uno for at finde ud af hvor vi er og prøver at 

skubbe processen i gang igen. 

 

Kommunen har kontakte foreningen i det man i henblik på at 

lave skov på dele af foreningens områder som foreningen i dag 

forpagtet ud til en landmand. Bestyrelsen har haft et indle-

dende møde med kommunen. Bestyrelsen støtter initiativet fra 

kommunen og kan se at det kan give området noget mere.  

 

Kommunen har søgt om en lokalplansændring for området. Når 

den er godkendt, indleder kommunen en etableringsproces i 

sammen råd med foreningen.   

 

  

3. Økonomi 

 

Saldo ca.788.000 kr. 

 

4. Beboere. 

 

Enkelte henvendelser fra boligejer omkring input til området for 

at øge det grønne biodivasitets plan. Bestyrelsen kigger ind i de 

24. september 2020 
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forskellige forslag i forhold til den eksisterende lokalplan og de 

muligheder foreningen derigennem har.  

   

5. Eventuelt. 

 

 

Generalforsamlingen i marts blev udskudt og vi planlægger at 

holde den sidst i september hvis dette er muligt uden at øge ri-

sikoen for deltagerne grundet Corona situationen. 

 

 

 

6. Møde 

 

Næste møde er i kalenderen, men ikke fastlagt aftalt 

grundet Corona situationen vurderes mulighederne lø-

bende.  

 

Ny møderække for næste år:  

Uge 16 torsdag 16/4 hos Laila (aflyst grundet Corona) 

Uge 24 torsdag 11/6 hos Ulrik (aflyst grundet Corona) 

Uge 34 torsdag 20/8 hos Søren  

Uge 44 torsdag 29/10 hos Laila  

Uge 49 torsdag 3/12 jul (Lokation følger)  

Uge 6 2021 torsdag 11/2 hos Ulrik 


