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Kære beboere.  

Nyt fra bestyrelsen i Skåde Skovhuse.

I ønskes alle et rigtigt godt nytår 2020.

Beboermøde. På Generalforsamlingen i foråret 2019 lovede bestyrelsen, at den i løbet af året ville 
arrangere et beboermøde, hvor alle forhold vedr. Skåde Skovhuse kunne diskuteres i en god og 
afslappet atmosfære. På grund af andre tidskrævende opgaver er afholdelsen af mødet fastsat til 
26. februar 2020.
Det er vigtigt at understrege, at der på mødet ikke kan træffes beslutninger, som efter gældende 
vedtægter skal behandles og vedtages på en generalforsamling. Beboermødet kan fungere som 
inspirationskilde til ændringer af vores vedtægter, hvis generalforsamlingen senere på året ønsker 
at ændre vedtægterne  

Nedenstående emner skal læses som inspiration – der er ikke en fast dagsorden, som danner 
grundlag for mødet. Bestyrelsen håber, at ejerne af Skåde Skovhuse vil indsende en række emner 
som kan debatteres på mødet. 

I bedes indsende jeres ønsker til emner, som skal behandles senest fredag d. 31. januar Emnerne 
indsendes til Sekretær i bestyrelsen Egon Poulsen via hjemmesiden https://skaadeskovhuse.dk/ 
eller direkte på egonp@post9.tele.dk  
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Inspirations emner:
1) Ejernes forventninger til bestyrelsens arbejde.
2) Forventninger til orden og ryddelighed på fællesarealer – alt fra Fælleshuset, skralde-

containere, udvendige affaldsspande og til parkeringskælderen inklusive cykelafdelingen.
3) Vedligeholdelse af fællesarealer – arealer tilhørende Skåde Skovhuse og arealer tilhørende 

Grundejerforeningen Skåde Bakker.  

Mødet arrangeres af bestyrelsen. Mødet bliver ledet af en ordstyrer, som vil få det privilegium, at 
hun/han kan henvise vigtige emner til behandling i større eller mindre grupper efter mødet. Dette 
skyldes alene hensynet til, at alle indsendte emner, behandles indenfor den afsatte tidsramme på 
3 timer. 

Mødet afholdes kun hvis mindst 10 lejligheder er tilmeldt til arrangementet. 
Beboere som ønsker at deltage, skal tilmelde sig til Egon Poulsen via hjemmesiden 
https://skaadeskovhuse.dk/ eller direkte på egonp@post9.tele.dk  

Mødet afholdes i Fælleshuset onsdag d. 26.02.2019 kl. 17,30
Foreløbig dagsorden:

1) Velkomst på vegne af bestyrelsen – Kim Andkjær Harrit
2) Ejerforeningen er vært ved et par stykker smørrebrød, øl og vin.
3) Mødet starter – ledet af ”Ordstyrer/facilitator”
4) Afrunding og opsummering.
5) Mødet slutter kl. 21.00 

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Kim Andkjær Harrit
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