
Referat fra bestyrelsesmødet hos Jørn den 6. november 2013 
Til stede var René, Jørn, Sidsel, Hanne, Birgitte og Ole 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  

Referat godkendt, Ole uploader til hjemmesiden 

 

2. Opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

(Sidsel) Maling til skiltene på Bredesvinget. Ole køber to små dåser og maler når vejret tillader. 

 

3. Forslag til ændringer af vedtægter 

Jørn havde arbejdet videre med vedtægterne. Resultatet kunne ses som vedhæftet fil  (Vedtægter v2.) 

udsendt af Jørn den 5. nov.  Det blev besluttet, at vedtægterne skal behandles på næste møde. 

 

4. Nyt fra kommunen 

René informerede kort. Der var intet nyt med relevans for foreningen. Ole der havde hørt rygter om 

kloakafgift, havde søgt på kommunens hjemmeside. Her er kloakafgift ikke nævnt; heller ikke i 

Kommuneplan 2013. 

 

5. Grønne områder – tilbagemelding fra udvalget – opfølgning på sommerfest og æblefest. 

Birgitte redegjorde for arbejdet med æblefesten. Arrangementet var en succes som bør gentages  i en 

udvidet form. Datoen skal fremover være sidste lørdag i august. Det blev anbefalet at omtale festen i næste 

udgave af folderen. 

Ole redegjorde for det-grønne-område- udvalgets anbefalinger. 

- Overordnet om æbletræer.  

Vi overlader trygt opsynet med æbletræernes tilstand til vores gartner. Ved udskiftning bør vi være 

opmærksomme på, at det tager op til 10 år, før et nyt træ får en rimelig størrelse. Derfor skal der holdes 

øje med de gamle træers tilstand. 

- Nye træer? Berit foreslog, at vi overvejede at plante endnu et æbletræ på området ved Bredevej 11. 

Prisen herfor er ca. 200-300 kr. Ole aftaler  med Berit herom. 

- Legehus Udvalget anbefalede at købe noget af samme kvalitet som offentlige institutioner. Efter en 

længere diskussion om kvalitet og priser besluttede vi at købe et hus magen til/svarende til legehuset på 

østområdet. Ole vil bringe det videre til vores gartner, Berit. 

- Bord-bænk-sæt Understellet er råddent på et af sættene. Et nyt koster 14-1600 kr. Det blev besluttet at 

Ole skulle undersøge markedet. Et vedligeholdelsesfrit s sæt vil være at foretrække. Der meldes tilbage 

til bestyrelsen. Indkøb vil finde sted til foråret. 

- Tjørnehækken ud mod Bredesvinget  Hækken kan ikke beskæres væsentligt. Hækken består af to 

rækker; den ene række kan ikke fjernes. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

- Væltet hæk ud for Bredevej 27-29. Udvalget anbefaler ikke at gøre noget foreløbigt. Hvis bevoksningen 

breder sig yderligere ud over fællesarealet, bør ejerne pålægges at få bragt beplantningen i orden. 

Bestyrelsen bakkede op om udvalgets vurdering. 



- Beplantning ved den parkerede campingvogn (østområdet) Berit mente, at der nemt kunne plantes et par 

buske. Bestyrelsen accepterede. Ole bringer ønskes videre til vores gartner 

- Gyngerne.Beskyttelsesplast om kæderne skal udskiftes. Ole indkøber 4 styks kraftig gennemsigtig 

haveslange og foretager monteringen.’ 

- Hækkene mod nord (østområdet). Hækken er meget bred – det er vanskeligt at klippe toppen – selv med 

specialværktøj.  Bliver problemet større, så må hækken klippes smallere. Bestyrelsen tog dette til 

efterretning. 

Under behandlingen af det grønne område blev de store sten på vestområdet nævnt. Skulle de fjernes/flyttes, 

så kræver det et større hul i hækken (ved lågen) for at en gravemaskine kan komme ind. Ønsket om en 

ændring skulle være at skabe mere plads til et telt. Problemet med stenene tages op ved en senere lejlighed. 

 

 
6. Hjemmesiden  

Ole har uploadet kageopskrifter og fotos fra Æbledagen. Der arbejdes videre med at finde dokumenter, 

således at siden om dispensationer kan færdiggøres. 

 

7. Økonomi 

Jørn henviser til fremsendte foreløbige regnskab. Seks medlemmer mangler stadig at betale trods adskillige 

henvendelser. Et forslag om en rykker med gebyr på 100 kr. med evt. efterfølgende incasso blev drøftet. 

René foreslog en personlig henvendelse på de seks adresser. Dette blev vedtaget. René påtog sig opgaven. 

 

8. Eventuelt 

Kort om udskiftning af bestyrelsen. Nogle overvejede at holde op. Der blev ytret ønske om at få aktive 

børnefamilier repræsenteret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde torsdag den 9. januar 2014 hos Birgitte 

 

 

 

Referent Ole 


