
    

Referat af bestyrelsesmøde hos Jørgen den 10/1 2017.Referat af bestyrelsesmøde hos Jørgen den 10/1 2017.Referat af bestyrelsesmøde hos Jørgen den 10/1 2017.Referat af bestyrelsesmøde hos Jørgen den 10/1 2017.    

    

1. Godkendelse af dagsorden:1. Godkendelse af dagsorden:1. Godkendelse af dagsorden:1. Godkendelse af dagsorden:    Godkendt. 

 

2. Godkendelse af sidste referat:2. Godkendelse af sidste referat:2. Godkendelse af sidste referat:2. Godkendelse af sidste referat:    Godkendt. 

 

3. Kontingent 2017:      3. Kontingent 2017:      3. Kontingent 2017:      3. Kontingent 2017:      Indsamling har fundet sted, og kontingenter er  

blevet indbetalt.  

 

4. Flokke af råger:    4. Flokke af råger:    4. Flokke af råger:    4. Flokke af råger:    Som svar på vores henvendelse vedrørende   

råger, har kommunen  henvist spørgsmålet til Natur og Miljø, Anette  

Krøyer. Formanden vil følge op på sagen. 

 

5. Fældede træer langs cykelstien:5. Fældede træer langs cykelstien:5. Fældede træer langs cykelstien:5. Fældede træer langs cykelstien:    Det skal indskærpes, at regulering af   

beplantningen ud mod golfbanen ikke må foretages af områdets     

beboere, lige som  fralægning af grenaffald i området naturligvis er  

forbudt. 

 

Et møde med Gitte Krogh fra Park og Vej har givet følgende afklaring: 

     Entreprenørvirksomheden er nu i gang med at fjerne døde/døende    

grene/træer på cykelstien. 

     Der hvor randbeplantningen bliver åben, vil der på et tidspunkt blive       

efterplantet med en lavere beplantning evt. spirea, syren, eller hvis   

beboerforeningen har andre ønsker. Der vil blive plantet i grupper, ikke    

som hæk. 

     Det er ikke kommunens målsætning at styne eller topkappe træer, med  

mindre træerne har været udsat for styning tidligere eller er plantet til 

erstatning for træer der har været stynet. 

 

6. Besøg hos TV 2 Øst.6. Besøg hos TV 2 Øst.6. Besøg hos TV 2 Øst.6. Besøg hos TV 2 Øst.     Det lader til at vi denne gang har ramt rigtigt! Der 

er kommet så mange tilmeldinger, at vi er nødt til at fordele besøget på  

     2 dage. Der bliver tale om datoerne 16/2 og 22/2. Leif vil forsøge at styre  

tilmeldingerne og vil kontakte de berørte medlemmer. 

 

7. Eventuelt:   7. Eventuelt:   7. Eventuelt:   7. Eventuelt:   Der var ikke noget under eventuelt. 

 

8. Næste møde:8. Næste møde:8. Næste møde:8. Næste møde: Næste møde afholdes den 7. marts hos Kaj. 

 


