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BESTYRELSESMØDE DEN 5. SEPTEMBER 2022 KL. 19.30 

Referat 

 
Fremmødte: Bo H., Bo K., Kenneth og Laila  

 

Referent: Laila 
 

1. Formanden har ordet 

Formanden bød velkommen efter sommerferien og oplyste om, at der i løbet af 

sommeren er blevet solgt et hus i foreningen, og at anlæg af parkeringspladser på 

areal ved Salvievej viste sig at blive en lidt højere pris end budgetteret, da det af 

hensyn til den planlagte såning af engblomst var nødvendigt at lægge jordlag oven på 

jordvolden, der består af grus.  

 

Om engblomstarealerne bemærkede formanden, at det er nok ikke gået ubemærket 

hen for medlemmerne i foreningen, at beplantningen på engblomstarealerne er visnet i 

sommerens tørkeperiode. Selv de nyplantede engblomstarealer fik kun en kort, men 

smuk opblomstring, inden tørken satte ind.  

 

Formanden oplyste, at foreningen skylder et medlem i foreningen en særlig tak for en 

formidabel indsats med at holde de japanske kirsebærtræer flotte trods sommerens 

lange tørkeperiode. Derfor sender vi en særlig til Erik Nielsen, Salvievej 21, for den 

store indsats igennem hele sommeren med vanding af træerne og med at holde bedene 

omkring træerne. Eriks indsats vil især blive bemærket, når blomsterne står i flor til 

foråret næste år. 

 

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 9. maj 2022 er godkendt  

Referatet er lagt på hjemmesiden. 

 

3. Status på foreningens økonomi 

Foreningens økonomi er fortsat god, selvom det pt. er et større underskud end 

budgetteret for 2022. Det skyldes, at gartneren har opkrævet højere priser det seneste 

halve år.  

 

Anlæg af 3 parkeringspladser blev desuden dyrere end forudsat, da beslutning om 

såning af engblomst på volden nødvendiggjorde pålægning af jordlag på volden, der 

består af grus.  

 

Generelt er alt det seneste halve år blevet væsentligt dyrere. Det gælder derfor også 

priser hos foreningens gartner, der samtidig er blevet mere nøjeregnende i forhold 

poster, som tidligere indgik i den aftalte faste pris som god service.  

 

I bestyrelsen var der enighed om fremadrettet at sikre prisaftaler for stort og småt for 

at undgå, at gartneren indregner ekstraomkostninger. Opkrævede priser skal svare til 

buddet.  
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4. Grønne områder i foreningen 

Sommerens tørke satte sit præg på foreningens grønne områder, hvor selv græsset 

blev udtørret og fremstod gult og vissent.  

 

 Engblomstarealerne 

Bestyrelsen har haft fat i leverandøren af engblomstfrø, hvor denne oplyste om 

baggrunden for den korte opblomstring. Engblomst på foreningens arealer visnede 

meget tidligt på grund af den varme sommer, så de underlæggende frø kunne ikke 

komme i vækst. Vand er nødvendig for væksten af engblomst, og den fornødne 

vandmængde, som det danske vejr plejer at give os hen over sommeren, udeblev. 

De visne planter på engblomstarealerne vil blive slået ned og forblive liggende på 

arealerne indtil det tidlige forår. Det er nødvendigt for, at engblomst kan afgive 

deres frø til jorden og dermed sikre blomstring i 2023.  

 

 Alléen med de Japanske Kirsebærtræer 

Som formanden nævnte indledningsvis, skylder vi Erik Nielsen, Salvievej 21, en 

stor tak for en usædvanlig flot indsats med at pleje de Japanske kirsebærtræer. 

Erik har igennem hele sommeren påtaget sig opgaven med at fylde vand i poserne 

omkring træerne og tilmed sørget for at holde bedene omkring træerne. En sådan 

pleje er givende for den kommende blomstring i foråret 2023.  

Det skal afklares, om vanding skal ske i 2023 

 

 Rondeller ved træer 

Der er planer om, at busk-rondellerne omkring træerne skal rives op i den 

kommende sæson.  

 

 Plantebælterne 

Flis er i høj kurs, og ved beskæring af foreningens plantebælter kan man overveje 

mulighed med genbrug af grenaffald, der evt. kan sælges som flis.  

 
5. Den overordnede grundejerforening – Siden sidst 

Intet nyt, da der først er møde i oktober i den overordnede grundejerforening.  

 

6. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde 

Det blev aftalt, at vi på næste bestyrelsesmøde gør status på følgende:  

 Foreningens hjemmeside (www.grundejerne.dk): 

- Ordensreglement i engelsk version 

- Information om behandling af persondata 

 Bestyrelsesmanual – Status på beskrivelse af funktioner/opgaver mv.  

 

7. Eventuelt  

Næste møde er mandag den 24. oktober 2022 kl. 19.30 via MS Teams.  

 

http://www.grundejerne.dk/

