
Grundejerforeningen Amalieparken Beder.

Referat af bestyrelses møde onsdag den 22.08.2018 

Til stede: Poul, Jens, Even, Lone, Kirsten, Anette.

Afbud: Anders

Referent : Lone

Dagsorden:

1. Siden sidst og udestående fra mødet den 13/6 - 18

2. Hastighed i kvarteret

3.Hundespandene

4.Regnvandsbassin og volden ud mod Beder Landevej

5. Kontakt og kommunikation med foreningens medlemmer.

6. Forespørgsler fra medlemmer

7. Arbejdsdag i september

8. evt.

9. Næste bestyrelses møde

1. Siden sidst og udestående fra sidste møde:

Ang. skiltning ved stamvejen. Det blev foreslået på generalforsamlingen, at bestyrelsen 
undersøgte muligheden for skiltning ang. fart og tung trafik i kvarteret.

Dette er nu undersøgt ved rådet for sikker trafik, kommunen og politiet. Vi kan som 
forening ikke selv opsætte nye skilte. Det skal der en politi tilladelse til. Så bestyrelsen 
arbejder IKKE videre med skiltning i kvarteret.

Nye nummer skilte ved 82 området. Lone arbejder videre med at undersøge 
mulighederne.

Ang. hjemmesiden. Vi undersøger, om der er en måde, bestyrelsen selv kan lægge opslag
op på hjemmesiden ved Kristian.

Ang. meget vand i kvarteret når det regner. Jens snakker med Rasmus om, hvilke 
løsninger der er til at lede vandet væk, når det regner. Dette bliver en regnvejrsdag.



2. Hastighed i kvarteret:

Bestyrelsen er blevet kontaktet ang. at der bliver kørt for stærkt i kvarteret. Vi kan igen 
opfordre til at nedsætte hastigheden.

3. Hundespandene: 

Vedkommende der ind til nu har tømt skraldespandene med hundeaffald fraflytter området.
I første omgang spørger vi gartneren, om det er en opgave, han vil påtage sig, og hvis det 
ikke er noget, gartneren påtager sig, skal vi finde en anden løsning.

4.Regnvandsbassin og volden ud mod Beder Landevej:

Gartneren foreslår, at vi får plantet dronning buske, sommerfuglebuske, hassel, rød kornel 
samt forsytia.

Regnvandsbassinet er ikke overdraget i ordentlig stand. Der er for mange sten. Poul, Jens
og Anders mødes og finder ud af, hvem der tager kontakt ang. ovenstående.

5. kontakt og kommunikation med medlemmerne:

Poul laver en skrivelse, og den bliver delt ud i alle postkasse. I skrivelsen beder vi om mail 
adresser, så vi den vej kan kontakte medlemmerne, hvis der akut opstår noget, alle skal 
vide. F.eks. hvordan bliver nye træer vandet i løbet af sommeren. På den måde kan 
opgaver nemmere deles mellem grundejerne. Even omdeler sedlerne

6. Forespørgsel fra medlemmer:

Grundejerforeningens Bestyrelse har haft jeres forespørgsel om opsætning af hegn som 
erstatning for udgået hæk, oppe på vores sidste møde.
I den forbindelse må vi henvise til den for vort område gældende Lokalplan 0204 af april 
1983, hvor § 9. stk. 1. omhandlende "Hegn & Beplantning" har følgende ordlyd.

Langs grundens skel mod stier og mod område III skal plantes et ubrudt levende hegn. 
"Hegn mod færdselsarealer skal plantes 0,3 meter inde på egen grund".

"Der må etableres en maks 1,00 meter bred åbning i hækken mod stier og friarealer Evt. 
låge i åbning skal åbnes ind mod grunden"

Lokalplanen kan findes på foreningens hjemmeside - 
http://www.amalieparken.dk/index.php/information

7. Arbejdsdagen i september 

Arbejdsdagen udsættes til 2019, da der var arbejdsdag i foråret, og der pt. ikke er 
arbejdsopgaver til en efterårsarbejdsdag.

8. evt.

http://www.amalieparken.dk/index.php/information


9. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 20.11. 2018 kl. 19.30 hos Anette


