Fællesmøde for grundejerforeningerne i Skuldbøl
d. 18-1-2020 kl. 10.00 på Rævekrogen 15

Fremmødte: Troldehuse Nord
Hemmet Strand af 1988
Skuldbøl af 1972
Skuldbøl Syd
Fjordnær

- Karlo+ Roland
-Ingrid+ Maria
- Niels+ Lars
- Per+ Else
-Bjarke

Uden for dagsorden:

Roland har kontaktet kommunen vedr. kloakker. Det bliver
ikke aktuelt i Skuldbøl før 2031
Der skal udskiftes batteri og pads på hjertestarteren ved Ole.
Måske er det ikke muligt pga nye og anderledes
hjertestartere Ingrid er ved at undersøge. Det er ikke den
samme type som nu er sat op på Rævekrogen

Pkt 3 Referent

Else Juhl

Pkt. 4. Kommentarer til sidste referat fra
mødet i januar 2019:

Der er ikke undersøgt pris på grus.

Pkt. 5. Set og sket siden sidste møde:

Legepladsen i Hemmet Strand 1988`s område får nye
vippedyr. Har søgt ved møllemidlerne, og fået, men med
klausul om at der skal skiltes mod legepladsen. Det vil blive
samme pris som dyrene, så tilskuddet er sendt tilbage.
Hjertestarter sat op i ”traktorskuret”. Er skiltet fra fjorden.
Der er søgt og bevilget penge fra kommunen til pleje af
lyngen, samt bekæmpelse af rynket rose langs fjorden –
105.000. Det vil ske i forhold til vejr og årstid. Pengene er
mærket til projektet, og ikke tidsbestemt. Peter (Skuldbøl
Syd) og Lars (Skuldbøl af 1972) har kontakten
Der er spurgt om der kunne tømmes affaldssække langs
fjorden og på vendepladsen. Det kan ikke lade sig gøre.
Vedr. hurtig kørsel kommer der ingen svar.
Redningsveje m.m.: Skuldbøl af 1972 har haft møde med
brandmyndighed. De brandhaner som ikke virker bliver
fjernet. Der bliver opsat 3 pulverslukkere og 3 vandslukkere.
Der bliver opsat redningsring og veste på parkeringspladsen.
Vej til fjorden med redningsstation bliver gjort farbar, men
med stop for anden kørsel.

Vedr. nabohjælp: Er forsøgt i 2 grundejerforeninger, men kun
en tredjedel der var interesseret

Pkt 6. Indkomne forslag

Ang. Vejstriber: Vejen er for smal. Den skal være 7,5 meter
Ang. Hvide kantpæle: Landmændene vil nok synes det er nok
at vejen er så smal
Ang. Skiltning før sving med hastighedsnedsættelse: Mente
ikke det har nogen effekt.
Ang svingbane på Tarmvej: Det er der spurgt om før.

Pkt. 7 Mødedato

16-1-2021 kl. 10.00 på Egernvej 49

Evt

Bjarke orienterede om mulighed for at tilmelde egen
grundejerforening til Naturpark Skjern Å.
På den nuværende plan er sommerhusområdet i Skuldbøl
ikke med.

