
HG samarbejdsmøde på Skovby kro d. 31.05.16 kl. 19.00 
 
 
Til stede:  Ejvind Thorstensen, Allan Gellert, Steen Jønsson, Eigil 

Lauridsen, Henning Jepsen, Johan Hybjerg Clausen, Ole 
Johansen, Sabine Schulze-Lorenzen, Helle Kirk Christensen. 

 
 
Ordstyrer:  Sabine Schulze-Lorenzen 
Referent:  Helle Kirk Christensen 
 
 
Inden mødet var der kun indkommet 4 punkter til dagsorden. Punkterne blev 
fremlagt undervejs. Referatet er derfor lavet i punktform.  
 
 
Punkt 1 Referat form: 

Vi bliver enige om, at der fremover udelukkende bliver skrevet et 
beslutningsreferat. 

 
 
Punkt 2 Valg af formand: 

Der er enighed om, at Ejvind Thorstensen vælges som formand. Ejvind 
indkalder til møde senest d. 01.03.17 med mindre nogen forinden har 
anmodet om et møde. 
 

 
Punkt 3 Valg af referent: 

Helle Kirk Christensen vælges som referent til mødet i dag. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at det er den samme der skriver referat hver gang. 

 
 
Punkt 4 Valg af kasser: 
 Der er enighed om, at Allan Gellert fortsætter som kasser. 
 
 
Punkt 5 Valg af repræsentant til landvindingslaget: 
 Der er enighed om, at Eigil Lauridsen fortsætter i de næst 3 år. 
 



Punkt 6 ”Fredskov” - ny grundejerforening i Skovmose: 
Der er blevet dannet en ny grundejerforening i Skovmose, hvor Ole 
Johansen er valgt som formand.  
Papirerne er sendt til godkendelse i Sønderborg Kommune og foreningen 
ønsker på sigt optagelse i HG samarbejdet og det bliver sandsynligvis fra 
år 2017 

 
 
Punkt 7 Fælles færdselsskilte i området: 

Der er enighed om, at de fælles skilte udskydes til vandløbssagen er 
overstået.  
Eigil Lauridsen overtager opgaven med skiltene efter Johan Hybjerg 
Clausen. Johan har til opgave, at at indkalde Eigil Lauridsen sammen med 
vejformand Leif Jensen til et overdragelsesmøde. 
Der er enighed om, at der skal arbejdes på, at få hastigheden så langt 
ned som muligt i sommerhusområdet. 

 
 
Punkt 8 Rideskole – ridning på diget: 

Sabine Schulze-Lorenzen har på eget initiativ kontaktet Sønderborg 
Kommune, da der ifølge vedtægterne ikke er lovligt at ride på diget. 
Formanden for digelauget, Svend Michelsen, har givet tilladelse til, at de 
må ride ved siden af diget på ambulancevejen. 
Sabine skal mødes med en repræsentant fra Kommunen d. 02.06.16 
 
Vi aftaler, at når Sabine har afholdt sit møde d. 02.06.16 sender hun et 
referat til HG gruppen.  
Efterfølgende vil vi fra HG sende en samlet indsigelse til Sønderborg 
Kommune, da vi ikke mener at vedtægterne og ordensreglerne 
overholdes. 
 
Vi aftaler, at Sabine, Eigil og Ejvin laver et udkast til indsigelsen. 
Efterfølgende sendes den rundt i gruppen til kommentarer og endelig 
godkendelse.  
 
Vi aftaler, at hvis vi ikke er kommet med indsigelser til indholdet inden 2 
dage, så er vi indforstået med indholdet. 

 
 



Punkt 9  Vedligeholdelse af vejene: 
Der er uenighed i HG mht. reparation af asfaltarbejde på vejene. Der er 
en helt klar aftale om fordelingsnøglen for udgiften, men der kan være 
en uenighed om, hvornår noget skal sættes i værk. 
Dette drøftes ifølge aftale, fra sag til sag. 

 
 
Punkt 10 Bøjerne: 
 Bøjerne er nu sat ud og udgiften er betalt 
 
 
Punkt 11 Hjulspor fra oversvømmelsen d. 25.12.15: 

Der er aftalt, at hjulsporene ved kuberne bliver udbedret af Sønderborg 
Kommune. 


