
 

 

 

Grundejerforeningen Skrillinge Øst. 
 
Bestyrelsesmøde nr.05 

Dato: 08/03-2018 

 

Deltager: Fremmødt: Afbud: 

Roger (formand)  X 

Ulrik (Kasser) X  

Søren X  

Richard x  

Martin (Referant) X  

Laila  X 

Henrik  X 

 

1. Godkendelse af sidste referat. 

Referat fra d. 01/02-18 godkendt, Ingen bemærkninger 

 

2. Området 

-Der indhentes tilbud på multibane og en cykelbane.  

Projekt blev bearbejdet med for og imod, hvor meget vil en cy-

kelbane blive brugt kontra en multibane, vi vil bringe den op på 

generalforsamlingen, for at få yderligere input. 

HS tager kontakt til 2 mulige leverandøren af multibaner så vi 

kan fået møde med dem i området, så vi kan finde den rigtige 

løsning.  

Der er 3 leverandører på banen omkring en multibane, Ludus, 

Kompan, Dalea tilbuddene bliver gennemgået sat over for hin-

anden, for at finde den rigtig leverandøren. 

Der ind hentes en sammenlignelig pris til KOMPAN fra 

UNO 

-Der indhentes tilbud på etablering af skilte ”PAS PÅ MIG”  

Det koster ca. 3-4.000 kr. pr. skilt at etablere, det er vurderet 

at der skal bruges ca. 10 skilt hvis det er, nogle steder er der 

opsat et pas på mig skilt. 

-RH Tager kontakt til en landskabsarkitekt for at finde en god 

løsning på afskærmning omkring fitness området. 

RH følger op 

-Det blev vedtaget at lægge en flise under alle skraldespande. 

Arbejdet er ikke færdig endnu på grund af vejret. 

11. marts 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skrillingeøst.dk/?page_id=113


Side 2 af 2 

 

-Det blev vedtaget at forlænge forpakningsaftalen og prisen på 

de grønne områder tjekkes inden forlængelse. 

- ME indhenter prise på skilte til området som viser hvor de for-

skellige ting er. 

Eftersendes. 

3. Økonomi      

Status på konto: ca. 541.000 kr. 

 

-Regnskabet gennemgået for 2017 uden bemærkninger. 

-Budget for 2018 gennemgås på næste møde. 

 Budgettet blev gennemgået med få ændringer til. 

 

4. Beboere. 

 

-Beboer har spurgt om hjerte starter til området, ST undersø-

ger pris. 

   

Det koster ca. 25.000 kr. excl. Installation for en hjertestarter, 

der tages kontakt til en af de centrale ejendomme for eventuel 

placering, hvis det kan lade sig gøre. (Afventer endelig pris) 

 

5. Eventuelt. 

 

 

6. Møde 

Næstemøde er torsdag d. 22/03-2018 kl.19:15  

Sted: Hyldehøjskolen 

Generalforsamling afholdes torsdag d. 22/03-2018 kl. 19:15 på 

Hyldehøjskolen. 


