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Kære beboere. 
 
Generelle informationer og nyheder. 
Skåde Skovhuse er igen i år flot pyntet til den kommende højtid. Nisserne i skoven er flyttet ind i 
deres gamle hule og forhåbentligt er de klar til at opfylde alle vore ønsker for det kommende år. 
 

 
 
Når nu talen falder på ønsker, har den hårdt arbejdende bestyrelse to meget beskedne ønsker: 
”Det første er, at I husker at sætte en grøn seddel på jeres parkeringsplads med tydelig angivelse 
af, til hvilken dato jeres parkeringsplads eventuelt må benyttes af gæster, som besøger Skåde 
Skovhuse. Det andet ønske er, at I sikrer, at det pap, som lægges i genbrugscontaineren, fylder så 
lidt som absolut muligt, eksempelvis foldes kasser helt ud”  
Hvis vi hjælper hinanden med at opfylde ønskerne, er jeg sikker på, at det er til glæde og gavn for 
os alle. 
 
 
 
 



Nyt fra bestyrelsen i Skåde Skovhuse - Julehilsen fra formanden. 
 

Kære alle beboere i Skåde Skovhuse. 
 
”Nu er det altså jul igen, det la’r sig ikke skjule”, som det hedder i den velkendte julesang. Det er 
derfor passende, at vi kort ser tilbage på, hvordan året er gået. Det skal naturligvis ikke være en 
beretning, men blot nogle refleksioner over, hvilke ting der fra min stol har været at glæde sig over 
i den forgangne periode, og hvordan livet mere generelt har formet sig i vores lille bebyggelse.  
Jeg glæder mig først og fremmest over, at Kim har sagt ja til formandsposten i Den Fælles 
Grundejerforening. Kims initiativer har betydet, at vi har indledt et tættere samarbejde med de 
øvrige medlemmer af Den Fælles Grundejerforening: Handelsfagskolen og Ejerforeningen Skåde 
Skovvej 5-85. Der har været et fælles møde for ledelse og bestyrelser, og det har allerede nu vist 
sig, at vi kan have stor glæde af erfaringsudveksling på en lang række områder, da de 
problemstillinger, vi står overfor, ligner hinanden meget. Jeg sender de varmeste julehilsner til 
både Handelsfagskolen og Ejerforeningen Skåde Skovvej 5-85, og jeg håber, at sammenholdet kan 
styrkes yderligere. 
Jeg glæder mig også over, at vi nu tilsyneladende har fundet en juridisk holdbar løsning på 
problemet med vedtægterne. Jeg skal ikke komme nærmere ind herpå, men blot sige, at det har 
givet bestyrelsen ro i sindet. Resten gemmer vi til generalforsamlingen. 
Som formand er det skønt at opleve den velvilje, man bliver mødt med, både i bestyrelsen og helt 
generelt hos medlemmerne, når man henvender sig med forskellige problemer, der skal løses. Hvis 
vi udnytter hinandens kompetencer, kan vi nå langt. Jeg glæder mig bl.a. over arbejdet med den 
nye hjemmeside, hvor Egon beredvilligt har stillet har stillet sine kompetencer til rådighed som 
koordinator. Jeg er sikker på, at resultatet, som vi præsenterer på den kommende 
generalforsamling, vil falde i alles smag. Jeg glæder mig også over den nye flagstang, der knejser 
stolt uden for mit vindue, hvor Leif med sikker hånd styrede os i havn. 
En anden ting, som glæder mig, er de velfungerende sociale arrangementer. Det være sig 
sommerfesten og julefrokosten og ikke mindst vore skønne fællesspisninger, hvor madgruppen 
med stor sans for kvalitet har diverteret med pragtfulde retter. Vi skylder de to gange Bodil og 
Annelise en stor tak herfor. 
Jeg kan ikke nævne dem alle, men der har været mange andre bidrag, både i og uden for 
bestyrelsen, og til alle skal der lyde en stor tak for indsatsen. 
Vi har naturligvis ikke løst alle problemer, og der dukker hele tiden nye op, men skulle mismodet 
brede sig, trøster jeg mig altid ved Piet Heins lille gruk, som han kalder TTT: 
 

 Når man føler hvor lidet, 
man når med sin flid, 

er det nyttigt at mindes, 
at Ting Ta’r Tid. 

 
Kære alle beboere i Skåde Skovhuse. I ønskes en glædelig og fredfyldt jul samt et godt nytår, og jeg 
håber, at 2017 vil bringe os mange nye ting, som vi kan glæde os over. 
 
 
 



Julen varer lige til Påske. 
Så længe forventer vi dog ikke, at I beholder jeres juletræer. De juletræer, som ikke skal genbruges 
næste år, bedes efter jul anbragt i traileren i garagen. Jørn og Rødbro sørger for at de bortskaffes – 
tak for det Jørn! 
 
Gildesal og værelser. 
Kirsten og Jørn Sørensen sørger som sædvanligt for, at der er plads til fest, farver og overnatning i 
Skåde Skovhuse. Kirsten og Jørn har fremsendt en kort redegørelse over ”Hoteldriften”: 
Som beboer i Skåde Skovhuse, har vi et stort aktiv i vores fælleshus. Det gælder gildesalen, men 
især de 3 værelser. 
For hele året har der til dato været 306 overnatninger. I gildesalen har der i samme periode været 
16 arrangementer. 
Kirsten og Jørn siger: ”Vi har gjort vores bedste for at opfylde, så mange ”Juleønsker” som muligt 
for overnatninger i jule- og nytårsperioden. Det er lykkes at få 27 overnatninger på plads” – godt 
gået lyder det fra redaktøren. 
Kirsten og Jørn sætter stor pris på, at I fremsender jeres ønsker om bookninger på mail: 
jornsorensen@mail.dk 
 
Julearrangement i Skåde Skovhuse. 
Traditionen tro – havde bestyrelsen igen i år inviteret til julearrangement og julefrokost. 
Arrangementet fandt sted onsdag den 14. december med deltagelse af ca. 30 af beboerne i Skåde 
Skovhuse. Formanden Kai Kristensen bød velkommen til de fremmødte. Menuen i år var en 
traditionel julefrokost, leveret af Slagterriget i Bruunsgade. 

 
Menuen faldt i deltagernes smag - kombineret med en snaps, en øl og et par af julens glade sange, 
blev der hurtigt skabt en god og hyggelig stemning.  
Dorthe og Kai klarede de praktisk ting, godt hjulpet på vej af de øvrige deltagere  
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Nyt fra bestyrelsen i Grundejerforeningen Skåde Bakker.  
Kai Kristensen har allerede nævnt, at der har været afholdt et fællesmøde med deltagelse fra 
ledelsen på Handelsfagskolen, bestyrelsen i Ejerforeningen Skåde Skovvej 5 – 85 og bestyrelsen i 
Skåde Skovhuse. 
Der var en rigtig god stemning på mødet. Det blev klart tilkendegivet, at der var stor interesse for 
et øget samarbejde.  
Handelsfagskolen har efterfølgende fortalt, at skolen vil glæde sig over en øget og tættere kontakt 
til områdets beboere.   
På trods af en intensiv dialog på både mail og telefon har det ikke været muligt at få etableret et 
møde med vores naboer i Ejerforeningen Bækkelund. Formanden Niels B. Thomsen har megen 
rejseaktivitet i forbindelse med sit job. Vi er helt enige om at mødes i det nye år.  
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Skåde Bakker holder budgetmøde midt i januar. Vi har 
umiddelbart ingen forventninger om øgede driftsomkostninger. De respektive bestyrelser bliver 
orienteret så snart, det nye budget er på plads.   
 
Nyt fra beboerne: 
Der er ikke indkommet nyheder fra beboerne i Skåde Skovhuse. 
 
  
 
På vegne af bestyrelsen  
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår 
 
Med venlig hilsen 
Kim Andkjær Harrit 
 


