
 

 

 

Grundejerforeningen Skrillinge Øst. 
 
Dagsorden til 
Bestyrelsesmøde nr. 05/19 

Dato: 31.10.2019 

 

 

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 

Legeplads: Der har været service ved legepladsen, så slidte dele er 

blevet udskiftet. Der er fortsat drøftelser i gang med om det kan 

sættes noget op på hjemmesiden som kan gøre det synligt, at der 

føres tilsyn med legepladsen. 

Der skal opsættes et skilt omkring leg på eget ansvar og ordensreg-

ler. 

Borde/bænke flyttes rundt i området så de står mere passende i 

forhold til de nuværende placeringer. Der er modtaget tilbud på 

borde bænke sæt og der forventes at vi snarest bestiller nye sæt. 

Hjertestarter: Den er sat op på væggen, og der er tegnet en service 

aftale 

Græsslåning kører fint, og der er ingen bemærkninger til vedlige-

holdelsen af området. Bestyrelsen bemærker også at lejeboligerne 

er i gang med forskønnelse af haverne, hvilket tegner rigtig flot. 

Bestyrelsen har fokus på multibanen. Vi har besluttet, at multiba-

nen skal leveres af UNO som hovedleverandør. Der har været ind-

hentet flere tilbud og Uno er valgt på baggrund af bedste pris, samt 

bedste materialevalg. Der er fremsendt ansøgning omkring multiba-

nen pr. den 31.10.19 

Placering er drøftet, og indtil videre er bedst bud i nærheden af nu-

værende legeplads, for at få fuld udnyttelse af banen. Vi er 
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opmærksom på evt. støjgener og tager forholdsregler i forhold til 

placering. 

 

 

 

 

3. Økonomi 

Saldo er ca. 1.003.000,00 kr. Alle har betalt. Bankmæssigt skifter 

vi til Middelfart Sparekasse. 

 

4. Eventuelt. 

Vi taler omkring genetablering af løgbælte langs med cykel stien. 

Der er ligeledes drøftet hundeskov, på baggrund af beboerhenven-

delser. 

 

 

5. Beboere.  

 

Intet nyt  

 

6. Møde 

 

Næste møde 5.12.2019 kl. 19.15 til bestyrelsesmiddag ude i byen.  

Roger beslutter sted og fremsender indvitation. 

Suppleanter er velkommen til dette møde. 

 

 


