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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Rundgang i området 

3) Godkendelse af sidste mødereferat 

4) Orientering fra kassereren 

5) Grønne områder 

a. Opfølgning Den Gamle Gartners Datter 

b. Beskæring af træer mellem Tranegårdsparken og Rosenhaven 

c. Anmodning om etablering af dræn ved Rosenhaven 

6) Veje/stier/skilte 

a. Forlængelse af fodhegn (nordvest)  

b. Forespørgsel om sti til ”ny skov” 

c. Status kloakdæksel på skolestien 

7) Snerydning 

8) Kommende møder 

9) Evt. 

a. Opdatering af billeder på hjemmeside 

b. Tinglysning af grønne arealer. 

c. Grenaffald på lastbilparkeringen 

Møde den: 18.juni 2013 

Afholdt hos: Helle 

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

Afbud: Jørgen 

Referent: Mads 
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Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt, med tilføjelse af nedenstående punkt under veje, stier og 
skilte: 

”Opsætning af nye område skilte” 

 

Ad. 2 Rundgang i området 

Området blev gennemgået i syd. 

Der konstateres at kloakker på skolestien ”gror” hurtigt til. 

Der kunne konstateres grenaffald, savssmuld og dåser på lastbilparkeringen, og en 
container med diverse affald. 

Der kunne konstateres et par træer som har det dårligt og et som er gået ud. 

 

Ad. 3 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 4 Orientering fra kassereren 

Status er sendt rundt til bestyrelsen. 

Højrentekonto udløber i år(november). Helle spørger hvad banken vil give. 

Der er ingen manglende betalere. 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Opfølgning Den Gamle Gartners Datter 

Der er 3 klager, hvor græsset ikke er blevet slået pga. uoverensstemmelser med 
områdekort. Det er ved at blive rettet til. 

Der har været et tilfælde hvor meget græs er blæst ud på stien, men det er blevet rettet. 

 

Beskæring af træer mellem Tranegårdsparken og Rosenhaven 

Der er flertal i bestyrelsen for at de 4 træer, som står ved hækken bliver klippet i samme 
form som det 1. træ (mod stamvejen). Christina bestiller (til udførsel i efteråret efter 
gartnerens anbefaling). 
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Anmodning om etablering af dræn ved Rosenhaven 

Rosenhaven har problemer med vand. De har fået anbefalet at få dræn uden for haverne, 
på Blommehavens græs. 

Bestyrelsen godkender forslaget forudsat at det udføres efter gældende regler, af 
godkendt kloakmester og tilslutningen bliver tilmeldt og godkendt kommunen. Og der 
reetableres. 

 

Generelt 

Det døde træ (observeret under rundgang) fældes, når gartneren er ude og beskære 
alligevel (Christina bestiller). Bestyrelsen overvejer at undersøge generel genplantning af 
manglede træer og sætte det på budgettet næste år. 

Et enkelt sted er der en sneskade på græsset. Pia vil udjævne. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Forlængelse af fodhegn (nordvest)  

Forlængelse af fodhegn (nordvest) er udført og godkendt. 

 

Forespørgsel om sti til ”ny skov” 

Bestyrelsen har fået en forespørgsel om sti til ”den nye skov” Argumentet er at der ellers 
vil blive en ”ulovlig” sti til skoven lige ud for stamvejen. Bestyrelsen vil spørger fællesrådet. 
Mads gør dette, medmindre nogen kan spørge, når der er fremvisning af skoven. 

 

Status kloakdæksel på Skolestien 

Inspiceret under rundgang og der skal skæres af røret igen. Peter udfører. 

 

Områdeskilte  

Mads undersøger om vi kan få et bedre skiltesystem til fornuftig pris, så det er nemmere at 
skifte områdeskiltene. 

Under rundgangen konstateres rigtigt mange revner i vores asfalt. Pia undersøger med 
kommunen om de kan rådgive os, hvordan vi bedst holder vores veje og evt. give pris på 
vedligehold. Derudover spørger Pia om kommunen kan levere striber, når de skal fornyes. 

 

Ad. 7 Snerydning 

Intet nyt 
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Ad. 8 Kommende møder 

28. august hos Jørgen kl. 19:30 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Opdatering af billeder på hjemmesiden  

Jørgen har lagt billederne på hjemmesiden. 

 

Tingslysning af grønne arealer  

Intet nyt. 

 

Grenaffald på lastbilparkeringen 

Lastbilparkeringen blev inspiceret ved rundgang i området. Det er ikke muligt at konstatere 
hvor grenaffaldet stammer fra, men bestyrelsen besluttede at lade det ligge og lade det 
forgå. 

Der blev observeret andet affald på parkeringspladsen. En pose med savsmuld, lidt 
træaffald og en lille bunke med diverse affald, herunder dåser. Derudover blev der 
konstateret diverse affald i en åben container fra Vognmand Bendt Hansen. Bestyrelsen 
aftalte at rydde op i småaffald på jorden, ved lejlighed for at holde pladsen pæn og undgå 
at affald vokser. 

 

Pia har afleveret en kurv ved damen som samler affald. Hun blev rigtigt glad. 

 


