GRUNDEJERFORENINGEN PILEURTVEJ/SALVIEVEJ

BESTYRELSESMØDE DEN 20. MAJ 2021 KL. 20.00
Referat
Fremmødte: Bo H., Bo K., Kenneth og Laila

Referent: Laila

1. Formanden har ordet
Formanden fortalte, at arrangementet af Grøn Dag har været i fokus siden sidst
og henviste til punkt 6 om Grøn Dag. Formanden kunne herefter i øvrigt berette
om følgende:
-

-

Hjertestarter-kursus:
Når vejret tillader afholdelse af udendørs kursus i brug af hjertestarter, vil
bestyrelsen fastsætte en dato og omdele en tilmeldingsseddel til foreningens
medlemmer. Opfølgning efter generalforsamlingen.
Hjerterstarter bruger hverken strøm eller batteri, men er omfattet af en
serviceaftale med First-8 og er synet godkendt. Serviceaftalen sikrer et tjek
årligt og løbende vedligeholdelse, hvis der er behov herfor. Hjertestarterens
placering er godkendt, da den qua placering er sikret mod frost og sol.
Bestyrelsen besluttede, at der skal være en husstandsomdelt information om
placeringen af hjertestarteren således, at alle i foreningen får kendskab til
placering og brug af hjertestarter.
Opfølgning på bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Opfølgning om helikopteroverflyvning:
Kommunens miljøafdeling har oplyst, at helikopteroverflyvning fra Racehall
er tilladt følgende datoer: lørdag den 5. juni 2021 i tidsrummet kl. 14 – 17 og
tirsdag den 22. juni 2021 i tidsrummet kl. 16 – 19. Uge 26 er herefter den
sidste uge med helikopterlarm indtil efteråret sætter ind, men det forventes
herefter ikke at ske til gene for foreningens medlemmer med overflyvning af
området.
Byrådet i Høje Taastrup har haft besluttet, at helikopterflyvning ikke skal ske
fra kommunale jorder, men den private ejendomsret gør, at private lodsejere
kan samtykke til helikopterlanding. Helikopterflyvning forudsætter dog
stadig myndighedstilladelse. Løbende opfølgning på eventuelle gener fra
helikopterflyvning.

2. Referat fra bestyrelsesmødet 20. april 2021
Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden.

3. Status på foreningens økonomi
Regning for kirsebærtræer, grusstier og gartner er betalt, og foreningens
økonomi går som forventet.
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4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen 1. juni 2021 kl. 19.00 gennemføres som planlagt. Der er
ikke kommet yderligere restriktioner som følge af sundhedskrisen, der hindrer
gennemførelsen af foreningens generalforsamling.
Bestyrelsen drøftede, om der skulle være en opfordring på foreningens
hjemmeside om, at der til generalforsamlingen kun møder 1 pr. husstand
således, at det sikres, at antallet af fremmødte ikke kommer i strid med
forsamlingsforbuddet. Erfaringsmæssigt er fremmødet til foreningens
generalforsamlinger sjældent mere end max. 30 personer, og bestyrelsen
vurderede derfor, at det ikke er nødvendigt med opfordringen, og at bestyrelsen
naturligvis vil være opmærksom på antallet på dagen for generalforsamlingen.
Kenneth indkøber vand til generalforsamlingen
5. Foreningens grønne områder
Kirsebærtræerne:
På grund af vejrliget, herunder lave temperaturer, er kirsebærtræerne endnu
ikke blomstret. Bestyrelsen følger løbende udviklingen af træernes trivsel.
Bestyrelsen godkendte, at Kenneth på foreningens vegne indkøber en
vandslange på ca. 100 m til vanding af kirsebærtræer. De indkøbte vandposer er
en slags opstartshjælp for træerne og forventes kun at blive brugt en sæson,
hvorefter de smides ud for at undgå myrer og mus, hvorefter træerne klarer sig
selv. Selve vandingen i sommerperioden forventes at ske hver 10. dag/14. dag
afhængig af vejrlig. Det er en kunst at finde den rette balance med vanding, da
træernes rodnet på sigt gerne skal søge ned og rodfæstes dybt for selv at kunne
suge vand fra undergrunden.
Engblomst-arealerne:
Den egentlige etablering af engblomst-arealerne sker tirsdag den 25. maj 2021.
Som mange har kunnet se de seneste uger har gartneren forberedt områderne
ved at slå græssets rodnet ned med en miljøskånsom blanding således, at
områderne fremtræder som gule med vissent græs. Det er en del af processen
med etablering af engblomst-areal, at græsset uddør og herefter fjernes for at
gøre plads til såning af engblomst.

6. Grøn Dag
Bestyrelsen besluttede datoen for Grøn Dag. Arrangementet bliver afholdt
søndag den 13. juni 2021 fra kl. 10 – 14 med efterfølgende socialt samvær
med mad/drikke.

Kenneth og Bo H. havde haft gennemgået området og forelagde plan for Grøn Dag
for resten af bestyrelsen:
- Skuret males
- Oprydning i skuret
- Fodhegn males/rettes op mv.
- Opsamling af skrald i plantebælte
- Fjernelse af beplantning i et triangulært areal ved indkørslerne til både
Pileurtvej og Salvievej for at skabe bedre udsyn og dermed trafiksikkerhed
- Generel oprydning i området

-
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Buske omkring træerne i området skal muligvis fjernes/beskæres, da de
tager vandet fra træerne, som de omkranser
Engblomst-areal etableres evt. på det lille grønne areal ud for Pileurtvej 8 og
10, hvor kommunens saltbil har pløjet græsarealet op med dybe hjulspor
dengang, der var snefald i februar, alternativt udjævnes hjulspor. Endvidere
anlægges en pullert/jernstolpe foran arealet, der hindrer saltbilen i at
gentage misæren.

Bestyrelsen godkendte planen og godkendte desuden budget til indkøb af maling,
affaldssække, affaldsoptager, leje af motorsav, og at der indkøbes sodavand, øl og pizza
til afslutning af Grøn Dag.
7. Den overordnede grundejerforening
Der afholdes generalforsamling i den overordnede grundejerforening den 28.
maj 2021, og Bo H. genopstiller til posten som formand for den overordnede
grundejerforening.
Den overordnede grundejerforening har som følge af formandens ihærdighed
fået kommunens opmærksomhed på tidens fokus omkring vildtpleje og
biodiversitet. Kommunen har mulighed for at søge en pulje med midler til
vildtpleje og naturbevaring generelt.
Kommunen kan profilere sig med, at private grundejerforeninger i byområder
involverer sig med at bruge foreningernes store grønne områder til vildtpleje
med naturbevaring i form af grønne øer, søer, træer, naturlegepladser mv.
8. Foreningens hjemmeside
Følgende er under udarbejdelse:
- Info om melding fra kommunens planafdeling om farven hvid på
sternbrædder
- Om persondatareglerne i fht. foreningen (Laila)
- Info om drøftelse i bestyrelsen om affaldsbeholdere og afskærmning
9. Bestyrelsesmanual
Under udarbejdelse.

10. Engelsksproget version af ordensreglementet
Næsten færdig og kommer snart på hjemmesiden.

11. Diverse skrivelser til myndigheder
Følgende er under udarbejdelse:
- Vedr. brevudkast til HTK om foreningsaktivitet – Opfølgning
- Vedr. hastighed på veje om henvendelse til politi – Opfølgning
12. Eventuelt
Orientering om, at kommunens affaldsregulativ er under revision.

Der blev ikke aftalt dato for nyt bestyrelsesmøde, da generalforsamling afholdes
1. juni, og nyt bestyrelsesmøde efter afholdt generalforsamling vil blive aftalt
med de valgte bestyrelsesmedlemmer.

