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Dagsorden - bestyrelsesmøde + referat 
 

Afh. Lørdag den 9.juni 2012 Kl. 11.00 

Mødested: Den store legeplads 

Carsten deltog 
 

 

1. Formanden orienterer (ulovlig parkering) 

Gorm havde fået en del klager over en parkeret firmabil med trailer på stamvejen lige ved stien ind 

til legepladsen. Han havde sat et brev i vinduesviskeren, som ikke hjalp. Efter det andet brev blev 

han kontaktet af firmaet, der begrundede den stadige parkering med, at medarbejderen havde 

været syg, men at den nu ville blive fjernet. Parkeringen gjorde det farligt for de børn, som 

benyttede stien ind til legepladsen.  

Bestyrelsen er enige om, at ulovligt parkerede firmabiler kan medføre, at man beder kommunens 

P-vagter om at besøge området. Parkering af firmabiler er ikke tilladt mellem kl. 18.00 og 6.00, 

men vi accepterer det, hvis de holder fornuftigt. 

 

2. Gennemgang af legepladser (Carsten deltager) 

Carsten gennemgik legepladserne og fortalte, at der var blevet repareret både gynger vipper og 

andre småting. Derforuden har han fjernet legehuset, som igen var ødelagt ved hærværk. 

 

3. Gennemgang af grønne områder 

Gødskning af den store plæne ved kælkebakken har gjort underværker, så den nu strutter af 

velvære. 

Gorm vil forsøge at få byttet det ene æbletræ på den store legeplads, da det mistrives. 

Siden sidste møde har vi fået plantet de tre hængebirk ved indkørslen til parken. 

Det blev aftalt, at der skulle ryddes ukrudt (brændenæller) ved den vestlige sti, en opgave Carsten 

har påtaget sig mod en lille erkrendtlighed. 

 

 

Vores nuværende kontrakt med gartneren udløber med udgangen af 2012. Gorm har efter mødet 

talt med ham, og han (69 år) er ikke uvillig til at lave en etårig kontrakt for 2013, hvis vi kan blive 

enige om prisen. 

 

4. Sct. Hans 



 

 

Vi havde nok det største Sct. hansbål nogensinde, hvilket især skyldes beskæringen af det vestlige 

læbælte - referatet er først lavet efter Sct. Hans, og man derfor oplyse, at der var mødt 50-60 børn 

og voksne op til en hyggelig aften, hvor vejret dog ikke var det bedste. 

 

5. Hvad med vore skyldnere? 

Der er stadig to, som kører i systemet, og vi er ved at nå frem til, at vi vil bede You See om at lukke 

for grundpakkesignalet. Det koster 600 kr for grundejeren, at få det åbnet igen. 

 

6. Eventuelt 

Bestyrelsen er lidt/meget skuffet over den opbakning, vi møder, når der f.eks. bliver indkaldt til 

oprydningsaften. Det kan ikke passe, at der kun møder 4-5 stykker op ud over bestyrelsen, når vi 

tænker på, at der er 137 husstandsmedlemmer - det fremmer ikke ligefrem lysten til 

bestyrelsesarbejdet! 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


