
Bestyrelsesmøde i SKGL Grundejerlaug. 
 
Mandag, d. 10. December 2018, hos Gregers Kudsk.  
 
Til mødet: Gregers Kudsk, Arne Gillin, Peter Thiell Eriksen, Berit Didriksen, Katrine Balling, 
og Gro Ørting. Martin Lindegaard 
Afbud: 

 
Dagsorden:  
 

1. Fejeordning 
 

2. Reperation af veje 
 

3. Generalforsamling 2019 
 

4. Mobile Pay 
 

5. Sociale aktiviteter  
 

6. Eventuelt 
 
Ad. 1 
Snevagten er opsagt, og der er indgået aftale med John Kubel.  
 
Katrine varetager kontakt til John Kubel.  
Der indgåes en kontrakt med JK, hvoraf det fremgår hvilke opgaver aftalen indbefatter 
(focus på snerydning og saltning), pris (55.000 incl moms), betaling (mdl), periode (1 år?) 
og opsigelsesfrist (gensidig 3 mdr).  
 
Der skal tages kontakt til Solvængets grundejerforening vdr aftale om leje af deres 
fejeudstyr, samt udgifter til reperationer og brændstof. Det skal også afklares hvordan vi 
afregner.  
Katrine varetager disse to punkter.  
 
Gregers kontakter de I vores område som ikke er med I fejeordningen med en opfordring 
til at være med. Gregers melder tilbage til Katrine om der er nye tilmeldte.  
 
Bestyrelsen evaluerer ordningen efter 1 år, og vurderer om der skal ske en regulering af 
prisen eller ordningen iøvrigt.  
 
Bestyrelsen godkender pris og betaling.  
 
Den nye fejeordning præsenteres på generalforsamlingen.  
 
 
Ad 2.  



Der har været afholdt et møde med kommunens udsendte medarbejdere og Berit og Peter 
fra bestyrelsen. (Hvem var de øvrige  fra området?) Der var ikke tilfredshed med hvordan 
mødet forløb eller kommunens indstilling til en renovering af områdets veje.  
Kommunen er ikke umiddelbart villig til at udbedre skader på veje og fortorve I området. 
 
Der er skrevet et referat fra mødet, som deles ud til bestyrelsen. Referat samt 
billeddokumentation af skader sendes til kommunen. (politikere?) I et forsøg på at komme 
videre med sagen.  
 
Der lægges en orienering ud på SKGL website og på Facebook.  
 
Ad 3.  
Generalforsamlingen I SKGL fastlægges til d.10. Marts 2019.  
Gregers booker FREM.  
 
Ad 4.  
MobilePay viser sig at være for dyrt at oprette som virksomhedsordning.  
Det ser ud til at MobilePay BOX kan bruges I de sammenhænge som SKGL har brug for 
det, fx ved sociale arrangementer. 
 
Ad 5.  
Næste sociale arrangement bliver “Nytårskur”, d. 24. Januar 2019 kl 19-21.  
Der bydes på et glas vin og en mulighed for at møde naboer I området.  
 
Gro, Peter og Katrine arrangerer, Gregers sender invitation ud på vegne af bestyrelsen.  
 
Ad. 6. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18. Februar kl 20.00 hos Arne.  
 
Regulering af kontingent skal på dagsorden til næste møde. 
 
Referent: Gro  
 
 
 
 
 
 
 
 


