
Referat af bestyrelsesmøde d. 13/9-2017, GF Amalieparken 

 

Fremmødte: 

Kristian Lund, Lone Hviid, Even Kjenseth, Jens Lykke Sørensen, Kirsten Glavind, Anders Hjulmann, Anette 

Ravn 

 

Træfældning på stamvejen 

Vi aftaler at fortsætte med den på forrige bestyrelsesmøde aftalte plan, selvom vi ikke kan opnå den fulde rabat 

ved gartneren. Udover at bevillige den øgede udgift ændres der ikke i planen. 

 

Legehus 

Da vi ikke har noget overblik over gældende regler, og mener vi muligvis udsætter foreningen og bestyrelsen 

for juridisk risiko hvis ikke alle regle er opfyldt, bliver vi enige om at det nye legehus fjernes igen, da vi ikke 

ved om det lever op til diverse standarder for en legeplads der tæller som offentlig. 

Det ordnes på arbejdsdagen. 

 

Hønse og hunde-hold 

Bestyrelsen informeres af formanden om en indgivet spørgsmål omkring både hønse og hundehold. Hvor en 

beboer generes af en andens dyr. Der er enighed om at vores vedtægter ikke indeholder noget om dette, og at 

sagen derfor er op til beboerne selv, samt gældende love og lokalplaner. Vi informerer om gældende 

lokalplaner på hjemmesiden, så vi kan pege dertil ved lignende sager. 

 

Arbejdsdag – rundtur med gartneren 

På arbejdsdagen går bestyrelsen en tur med gartneren og taler om nyplantning af træer mm. Det følgende blev 

aftalt på sidste møde: 

 Nettostien - gerne et frugttræ, burde komme ind i vedligeholdelsesplanen. 

 Legepladsen - nyt sted, muligvis noget lignende det der er i området. 

 Rønnetræerne, 64 og ned - ? 

Derudover skal volden ved stien ud mod Beder Landevej besigtiges, så vedligeholdet kan overgå til gartneren 

fremadrettet. 

 

Arbejdsdag – plan 

De følgende har meldt sig på disse opgaver: 

 Velkomst og farvel – Even 

 Afhentning af materiale (bor til pullerter, andet løst i Malling, arranger vand og øl) – Jens 

Desuden skal der: 

 Bestilles og arrangeres mad 

På dagen skal de følgende opgaven løses (prioriteret liste): 

 De aftalte store træer fældes  - Nettostien, Legepladsen, Rønnetræerne, 64 og ned (Jens) 

 Pullerter sættes i (Anders?) 

 Asfalt lappes 

  På stien efter nr 62 og ud til landevejen. Efterse også Nettostien. 

 Nyt legehus flyttes (gives væk på dagen, eller køres væk) 

 Luge basketbanen 

 Rense kloakafløb (ved legepladsen, muligvis andre steder?) 

 Reparere borde/bænke-sæt - eller de vurderes som tabte 

 Sprede barkflis 

 Generel oprydning 


