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Kære beboere.
Nyt fra bestyrelsen i Skåde Skovhuse.
Sommeren i Danmark har været fantastisk. Vi skal stille og roligt til at vænne os til efterårets
lavere temperaturer og skovens gyldne efterårsfarver.
GDPR og Skåde Skovhuse.
Hvad er nu det og hvad betyder det for ejere og beboere i Skåde Skovhuse.
GDPR betyder: “The General Data Protection Regulation”. Det er en ny EU-forordning, som trådte i
kraft den 25. maj 2018. Forordningen gælder alle virksomheder og organisationer, som opbevarer
personlige data om borgere i EU. Ejerforeningen Skåde Skovhuse er omfattet af reglerne i GDPRforordningen.
Ejerforeningen Skåde Skovhuse opbevarer følgende sædvanlige medlemsoplysninger om ejerne af
Skåde Skovhuse: Navn/navne, Adresse, Lejlighedsnummer, Fordelingstal, P-plads nummer,
Depotrum nummer, Mobil/telefon nr. og e-mailadresse.
Oplysningerne er tilgængelige på ejerforeningens hjemmeside og kan kun ses, hvis man har et
gyldigt ”password” til hjemmesiden.
En del ejere af lejligheder i Skåde Skovhuse har udfyldt et skema i papirformat med de nævnte
oplysninger. Disse skemaer vil blive makuleret og bortskaffet på betryggende vis.
Alle organisationer, som håndterer personlige data, skal udpege en ansvarlig for databeskyttelse,
som har ansvaret for, at GDPR bliver overholdt. Denne opgave har Egon Poulsen påtaget sig.
Bestyrelsen sender en stor tak til Egon for tilsagnet om at sikre at GDPR-forordningen overholdes i
Skåde Skovhuse.

Fællesarrangementer:
Der er traditionen tro afholdt Grill-aften i Skåde Skovhuse. Astrid og Ole Berg kastede sig med
sædvanlig ildhu over opgaven. Tirsdag d. 4. september kl. 18.00 var der dækket bord, pyntet med
blomster og omdelt sange. Grillen var på grund af nogle tekniske udfordringer desværre kun lun.
Annalise og Egon Poulsen trådte til og redede arrangementet ved at stille deres private gas-grill til
rådighed. En stor tak for denne gestus.
De fremmødte havde en hyggelig aften med god mad, vin og fællessang. Vibeke Andkjær Harrit
havde bagt småkager – tak for det.
Madgruppen, Bodil L., Annelise P. & Bodil F. er i gang igen – tak for det. Det første arrangement
blev afholdt torsdag d. 4. oktober med en fantastisk menu bestående af: Velkomstglas –
Olivensnegle, Eksotisk mørbradgryde m/råstegte kartofler og salat Kanelblommer m. rørt is
Kaffe m/Småkager. Fremmødet var meget flot – 30 af Skåde Skovhuses beboere havde valgt at
tilbringe en aften med god mad i gode naboers selskab.
Næste fællesspisning organiseret af Madgruppen finder sted d. 7. november 2018 kl. 18,30. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen. Madgruppen udsender en særskilt invitation.
Den årlige julefrokost afholdes mandag d. 10. december. Der bliver udsendt en særskilt indbydelse
i løbet af november måned.
Hvordan booker jeg traileren, gildesalen eller et værelse?
På Skåde Skovhuses hjemmeside er der en vejledning, som vi venligst henviser til. For god ordens
skyld vil vi gerne gentage, at Kirsten og Jørn Sørensen varetager ovenstående bookninger.
Traileren, gildesalen eller værelserne i Fælleshuset kan ikke benyttes uden forudgående aftale
med Kirsten og Jørn. Bestyrelsen sender en stor tak til Kirsten og Jørn for deres utrættelige og
vedholdende arbejde med at styre ”udlejnings-aktiviteterne”.
Velkommen til de nye ejere af lejligheder i Skåde Skovhuse:
I sommerens løb er der kommet to nye familier som ejere af Skåde Skovhuse. Gitte Agerskov og
Knud Jensen har købt Skåde Skovvej 18, 1-2. Anette Leth har købt Skåde Skovvej 18, 1-3. De nye
ejere bydes hjerteligt velkomne i Skåde Skovhuse.

Vildengen.
Det tog sin tid, før der kom gang i blomstringen på vildengen. Ved C-huset hvor jorden
sandsynligvis er en smule mere fugtig end på det resterende areal, kom blomstringen flot i gang.
På de øvrige arealer har blomstringen været varierende gennem den tørre sommer.
Eftersommerens nedbør gav nyt liv til engen, som har stået i fuldt flor i den sidste del af
sommeren og den første halvdel af efteråret.

Nyt fra beboerne i Skåde Skovhuse.
Redaktionen har modtaget nedenstående indlæg fra Anette Groth.
Anette gør opmærksom på, at der er adskillige forholdsregler, som kan nedbringe skadernes
omfang ved de kraftige regnskyl, som vi oplever hyppigere end vi gjorde tidligere.
Som ejer har du ansvaret for at forebygge og afhjælpe gener fra oversvømmelser. Det kan du
blandt andet gøre ved at:
 Rens tagrender, og sørg for at hældningen på terrassen og indkørslens fliser får vandet til
at løbe væk fra huset. Fjerne skidt eller andet, der hindrer vandets vej væk. Vandet må
selvfølgelig ikke ledes over til naboen.
 Sørg for, at afløbsristene i vejen er fri for blade o.lign. Er ristene på Skåde Skovvej stoppede
bedes i meddele det til Grundejerforeningen Skåde Bakker. Vi tjekker løbene at ristene er
frie for urenheder, som kan forårsage tilstopning.
Hvis der i forbindelse med en oversvømmelse er vand, der er forurenet med vand fra kloakken,
anbefaler embedslægen:
 Beskyt dig med gummistøvler og gummihandsker, hvis du skal i kontakt med forurenet
vand.
 Har du haft direkte kontakt med forurenet vand eller slam, skal du være opmærksom på
ikke at få rester af aflejringer i mund, øjne eller sår.
 Vask hænder, og skift fodtøj, inden du går ind.

Du kan læse meget mere på www.aarhusvand.dk
Tak til Anette for det fremsendte indlæg.
På vegne af bestyrelsen
Med venlig hilsen
Kim Andkjær Harrit

