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Referat af bestyrelsesmøde d. 29. november 2021 kl. 18 hos Maria, O-35 

 
 
Deltagere: Morten T-8, Jette O-7, Flemming O-43, Lisbet O-18 og Maria O-35 
 
Afbud:  

 
1. Godkendelse af dagsorden:  

 
2. Tilbud om ”Vild med vilje” og vedligeholdelsesplan: 
Morten – HedeDanmark plantning af blomsterenge 

• Blomsterenge som vist på skitse på generalforsamling: 40.000,- eks. moms 

• Trekantet områder: 8250,- eks. moms og 6875 ,- eks. moms  
 

Lisbet og Maria: Tilbud fra anlægsgartner vedr. sneglen, syrenrondel, blomsterenge m.m.   

• Blomsterenge (staudeenge): pris pr. kvadratmeter 890 inkl. moms. 125 pr. kvm. for løbende vedli-
gehold. De anbefaler ikke at lave ”vild med vilje” da de ikke har oplevet succes med det.   

 
Lisbet går videre og undersøger ”vild med vilje” konceptet, hvad der er af erfaring, er det lykkedes godt og 
hvordan ser det ud efter flere år?  
 
Vedligeholdelse 
Tilbud fra CC Vækst ApS:  

• Sneglen: 27.750 inkl. moms 

• Syrenrondel: 18.500 inkl. moms 

• Beskæring af vesthegn: 25.625,- inkl. moms 

 
Tilbud fra Hededanmark 

• Sneglen: 30.000 inkl. moms  

• Syrenrondel: 29.187 inkl. moms 

• Beskæring af vesthegn: 9.300 inkl. moms 

• Vedligehold sydhegnen: 18.950 eks. moms 
 

Morten og Mogens fælder træer bag T 2-8. Udgifter dækkes til kæder, benzin og flis hugger. Morten og Mo-
gens kontakt til de relevante naboer (T 2-8). Morten og Mogens ligger flis så det kan hentes, evt. benyttes 
til stien fra Thorsvej og ud til sorte sti, hvor der ofte er mudret i vinterhalvåret.  
 
Det besluttes at CC Vækst ApS varetager opgaven vedr. sneglen og syrenrondel.  
Det besluttes at HedeDanmark varetager opgaven af beskæring af vesthegnet.  

Lisbeth indhenter tilbud fra CC Vækst ApS på vedligeholdelse og beskæring af vildskud i sydhegnet og fjer-
nelse af opvækst så der skabes udsyn til gravhøjen. Diverse opvækst skal fjernes så der igen kan slås græs 
ind til stendiget.  
Maria kontakter vækst og miljø om samme tilbud som ovenstående.  
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3. Planlægning af fælles arbejdsdag i foråret – fastsættelse af dato: 
Arbejdsopgaver: Rydde bunden af egetræsrondellen, skære de lavt hængende grene på bøgerundellen 
mod Sydhegnet af, lægge nedfaldne sten fra stengærdet mod syd op på gærdet igen. 
Beskæring af hul ud til sorte sti og lægning af flis som er blevet lavet ved T 2-8 efter træfældning.  
 
Første fælles arbejdsdag er d. 10 april 2021 

 
4. Økonomi: 
 

Grundejerforening - 2021/2022 

Dato Kt./Kasse Saldo 

23.11.21 Danske Bank forening 22.732,81 

23.11.21 Danske Bank - anden vedl. 126.035,30 

23.11.21 Kontant 0,00 

23.11.21 Saldo i alt 148.768,11 

 
Den uretmæssigt opkrævede grundskyld er nu tilbagebetalt. 

 
5. Opfølgning i forhold til referatet fra d. 19 oktober: 

Naboer til Sneglen hørt. Maria afventer svar.  
Fældning af træer mod Syd har grundejerne selv fældes, således at Morten og Mogens ikke vil vareta-
ger denne opgave. Ift. beskæring af træer bag T 2-8 henvises til punkt 2.  

 
Nyt fra arbejdsgruppe vedr. fællesarrangementer og fællesskab i grundejerforeningen 
Arbejdsgruppen har valgt i stedet for at lave et fysisk sted vi kan samles, vil det give mere at lave arrange-
menter som folk kan samles om. Der laves 4 arrangementer om året.  
 

1. Julehygge i december til glögg og æbleskriver m.m. 
2. Påske arrangementer weekenden inden påske, med chokoladeæg, sækkeløb m.m. 
3. Sommerfest d. 28 august 2022  
4. Halloween hvor husstande kan tilmelde sig, hvorefter der laves et skattekort som børnene kan gå 

efter i området (skattekort over dem der fejrer Halloween).  

 
6. Evt.: 

Nyt møde d. 14 februar 2021 hos Jette O-7 kl. 19.00 

 
 
 

 


