
Bestyrelsesmøde HGF 

Tid 20.08.19   kl.19.00 

Sted Eluf Nielsens Vej 1, 6920 Videbæk 

Deltagere Johs. Dideriksen, Flemming Jørgensen, Jakob Appel Laursen, Søren Emil Søe,  Knud 

Erik Petersen (referent) 

 

 

Dagsorden: 

01. Velkomst (JD) 

02. Godkendelse af referatet fra d.27.05.19  (Alle) 

03. Siden sidst: (JD)  Alle 

04. Status over veje & skilte (KEP)  

05. Status over dræn: (JD) 

06. Status over brandmateriel ol.: (SES) 

07. Status over økonomi: (FJ) 

   a.  Grundejerforening 

   b.  Vejlaug 

   c.  Drænlaug 

08. Website (JAL)  

09. Evt. ( Alle) 

10. Næste møde  (Alle) 

 

 

Ad1) Johs. bød velkommen til mødet 

 

Ad 2) Ingen bemærkninger. 

 

Ad 3) JD orienterede om besøg hos en grundejer på Holmsborgvej hvor forskellige forhold 

blev drøftet - bl.a. tidspunkt for generalforsamling, plantning af marehalm, fjernelse af 

fyrkvas samt renholdelse af visse områder. Se separat notat. 

 JD orienterede om mail til grundejer vedr. bl.a. bestemmelser i lokalplan. 

 Diverse nyheder der vedr. HGF lægges op på hjemmesiden. 

 

 

Ad 4) KEP orienterede om arbejdet med chikaner på P. Snejkers Vej. Er bestilt til 

igangsætning i løbet af august." Blind vej" skilte forsøges at få med samtidig hvis en 

fornuftig pris kan opnås. 

 Der er bestilt rep. af hul i belægning på Holmsborgvej 

 

Ad 5) JD orienterede om rep. af dræn på Wolle Friks Vej ( ved nr. 24 ) .Prisen vil andrage 

 15 - 20.000,- kr. Hyben og træ fjernes på WF 24. Der udsendes skrivelse til grundejere  

 der har træer og buske der er problematiske i forhold til vore dræn. JD tager verbal 

 kontakt. 

 

Ad 6) OK - intet nyt.  

 

Ad 7) FL gennemgik de seneste posteringer og kunne konstatere at foreningen/laugene er  

 velkonsoliderede med en total indestående pr. 17/8 på  kr. 899.427. 



  

Ad 8) JAL præsenterede den nye hjemmeside der er lige på trapperne. På næste b-møde  

 indføres vi i brugen af den. 

 

Ad 9) Årsmøde i "sammenslutningen" - JAL og KEP deltager. Husk tilmelding. 

 KEP orienterede om kontakt til kommunen ang. Nordlysvej (belægning,vedligehold). 

 Affaldsspande + askebeholdere( ude i området ) blev drøftet. En opgave for 

sammenslutningen? 

 

Ad 10) Næste møde den 26.11.2019 kl. 19.00 hos FJ Birke Alle' 15, 8600 Silkeborg 

 

 

 

 

 

Lem 20.10.19 

 

Knud Erik Petersen 

 

 

 

 

 

  


