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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af sidste mødereferat 

3) Orientering fra kassereren 

4) Grønne områder 

a. Udbudsrunde - valg af leverandør 2013 

b. Status på det oprettede træ ved rundkørslen 

c. Diskussion af ejeres klipning af læhegn 

d. Klipning af læhegn mellem sportsplads og BoCenteret 

5) Veje/stier/skilte 

a. Stensætning / fodhegn ved cykeloverkørsler  

b. Vurdering af behov for sugning af kloakker 

c. Hundeposer 

6) Snerydning 

7) Kommende møder 

8) Eventuelt 

a. Opdatering af billeder på hjemmesiden 

b. Tinglysning af grønne arealer 

c. Julefrokost 

Møde den: 24.oktober 2012 

Afholdt hos: Peter 

Til stede: Mads, Peter, Pia, Helle, Christina og Jørgen 

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

Helle gennemgik det foreløbige regnskab som så fint ud. Der er pt. ikke brugt så meget 
som budgetteret. 

 

Ad. 4 Grønne områder 

Udbudsrunde - valg af leverandør 2013 

Christina har indhentet tilbud for vedligehold af de grønne områder fra forskellige 

leverandører. Generelt kan siges at tilbuddene alle lå væsentligt over vores nuværende 

aftale som er opsagt pr. 1/12 - 2012.  

Der blev valgt en leverandør, og Christina vil kontakte vedkomne for at høre om det er 

muligt, ved ændrede krav, at sænke prisen. 

 

Status på det oprettede træ ved rundkørslen 

Mads har fjernet rebet, og umiddelbart ser det ud til at træet bliver stående. 

 

Diskussion af ejeres klipning af læhegn 

Bestyrelsen har modtaget et klage mht. klipning af beplantning ud mod de fælles stier / 
områder. Klagen gik på rigtigheden af at det er den enkelte grundejer som skal 
vedligeholde beplantningen.  

Christina har svaret hvordan reglerne er. At det er de enkelte grundejere som skal holde 
beplantningen ved skel, da det alle steder er en del af de private grunde. 

 

Klipning af læhegn mellem sportsplads og BoCenteret 

Stykket mellem BoCenteret og boldbanen er ved at lukke til. Mads markerer området på et 
kort som sendes til Pia, der kontakter kommunen mht. at få boldbanens hegn klippet. 
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Ad. 5 Veje/stier/skilte 

Stensætning / fodhegn ved cykeloverkørsler 

Pia har haft kontakt med kommunen og spurgt hvad de mente var den bedste løsning for 
at få cyklisterne til at bruge overgangen. Kommunen mente at den bedste løsning var at 
opsætte et fodhegn omkring cykelovergangen, og dette var noget kommunen kunne 
hjælpe med. Pia aftaler de nærmere detaljer og hvis muligt får sat gang i projektet. 

 

Vurdering af behov for sugning af kloakker 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse ang. en kloak ud for Trankærgårdsvej 60 - 62 
som ikke trækker ordentligt. Pia tjekker om kloakken er groet til eller om der skal suges. 

 

Hundeposer 

Mads fjerner hundepose stativet ved BoCenteret da det ikke længere kan åbnes, og 
Jørgen fylder de sidste poser i de resterende stativer. Når poserne er væk, fjernes 
stativerne.  

 

Ad. 6 Snerydning 

GardenWorks er blevet hyret til sæsonen 2012-1213 

 

Ad. 7 Kommende møder 

Onsdag d. 28. november kl. 19.30 hos Jørgen. 

 

Ad. 8 Eventuelt 

Opdatering af billeder på hjemmesiden  

Jørgen lægger dem på, hvis vi sender dem til ham. 

 

Tingslysning af grønne arealer  

Mads har tjekket op på tinglysningen af de 14 matrikler. De enkelte matrikel akter skal nu 
hentes via tinglysning.dk, men det koster 175kr pr akt. Samtidig kan der være flere akter 
pr. matrikel så dette kan blive dyrt. Mads vil prøve om det er muligt at få antallet af 
matrikler der skal tjekkes ned. 
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Julefrokost 

Mads sender en dato afstemning ud til medlemmerne af bestyrelsen. 

 


