
Referat af bestyrelsesmøde d. 19.10.21 
 
Deltagere:  
Formand, Morten  
Kasserer, Jette 
Bestyrelsesmedlem, Lisbet 
Bestyrelsesmedlem og sekretær, Maria 
Suppleant og containeransvarlig, Flemming  
 

• Konstituering: Der blev konstitueret som ovenstående.   
• Gennemgang af emner på vedligeholdelsesplanen:  

Vi mødtes ved sneglen på Odinsvej og gennemgik flere områder, som står øverst på listen i 
vedligeholdelsesplanen.  
Lisbeth kontakter en anlægsgartner og hører hvilke muligheder, der er med sneglen og 
syren rondellen. Herunder forslag til fældning, beskæring og beplantning. Maria nævner 
for Odinsvej 12 at hjortetaks fældes, da de tidl. har givet udtryk for, til formanden, at de 
ville være kede af dette, da den skærmer for deres hus, således det ikke ses så tydeligt fra 
Odinsvej.  
Morten kontakter Hededanmark for tilbud om anlæggelse af blomsterenge og de 2 
blomster bede langs Odinsvej, som blev fremvist på generalforsamlingen. Der vil desuden 
indhentes tilbud hos Hededanmark, på samme arbejde som Lisbet modtager tilbud på fra 
anlægsgartneren. 

• Fælles arbejdsdag:  
Følgende vil være arbejdsområder ved den første fælles arbejdsdag:  
Bunden af egetræsrondellen, de lavt hængende grene på bøgerundellen mod sydhegnet, 
lægge nedfaldne sten fra stengærdet mod syd op på gærdet igen, samt fjerne nedfaldne 
grene, brændenælder og lignende i sneglen dele af sneglen vil blive arbejdsopgaver på 
næste fælles arbejdsdag.  
Arbejdsdagen vil finde sted i foråret 2022, så vi kan gøre vores fællesarealer klar til forår og 
sommer. Den præcise dato og tidspunkt m.m. aftales på næste bestyrelsesmøde d. 29 
november 2021. 

• Jette tager kontakt til Mogens, da han tidl. har tilbudt til fælde nogle træer for os m.m. 
Dette blandt anden en del beplantning i østhegnet og de store træer der står i stendiget ud 
for Odinsvej 1. Da træerne sandsynligvis vil vælte ud over marken, tages der kontakt til 
ejeren af disse, for at aftale hvilket tidspunkt på året, det vil genere ham mindst muligt.   
Morten vil desuden kontakte Mogens ift. Østhegnet hvor de sammen kunne tynde ud i 
vores side af hegnet.  


