
Referat af bestyrelsesmøde d. 14/6-2017, GF Amalieparken 

 

Fremmødte: 

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

Ravn 

 

Foreningen konstitueres 

Ingen ændringer, Jens er stadig næstformand uden andre på valg 

 

Gadebelysning 

Kommunen påstår at de dæmper belysningen. 

Kristian står for at informere på hjemmesiden og på Facebook-gruppen omkring mulighederne for at klage. 

 

Træfældning på stamvejen 

Vi laver en aftale med gartneren om at han står for hele projektet omkring fældning og plantning. Istedet for 

70.500 for plantning af 32 træer, er aftalen med ham nu at vi giver 103.500 - 15% = 87.975 kr for at fælde, gøre 

rent, og plante nyt, for alle 32 træer. 

Desuden fremlægger vi forslag på næste generalforsamling om, at der ikke kan fældes træer uden efterfølgende 

beplantning på omtrent samme sted, medmindre det aftales på en generalforsamling. 

 

Andre træer 

Jvf. punkt under evt. fra sidste generalforsamling (15 marts 2017). 

På næste arbejdsdag fældes birketræet på nettostien, de tre birketræer ved legepladsen, samt de rådne 

rønnetræer ved alleen der starter omkring nr 64. 

På arbejdsdagen går bestyrelsen en tur med gartneren og taler om nyplantning af træer: 

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

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

 Rønnetræerne, 64 og ned - ? 

Anders aftaler det med gartneren. 

 

Materialer i Malling 

Jvf. punkt under evt. fra sidste generalforsamling (15 marts 2017). 

Kristian sørger for at der bliver lagt en materialeliste ud på hjemmesiden, samt nogle korte regler for deres 

brug, som indtil videre gælder - dog kun så længe de fungerer uden tab og gene for nogen: 

 Vi har: Buskrydder, benzindrevet hækklipper, 2 kædesave (ny og gammel), pælebor. 

 De kan lånes af medlemmer af foreningen, til privat brug 

 Kun ved personlig kontakt i god tid til Jens Lykke Sørensen i 54A, som har nøglen. 

 Udlevering af nøgle og opfølgning er ulønnet arbejde, som man ikke kan stille krav til. 

 Man henter og stiller selv tilbage, og sørger for påfyldning af benzin (der er egnet til redskabet) og olie. 

  

Placering af vores investerede midler 

Det vedtages at vi placerer 65.000 kr fra vejfonden i "Mix obligationer akkumulerede DKH". 

 

Asfalt ved sti mod landevejen 

På arbejdsdagen forsøger vi selv at lappe problemet. 

 

Rotter 

Der er kommet én formel og en del uformelle indberetninger om rotter. Flere har lagt gift ud. Vi henstiller 

uformelt på Facebook-gruppen til at man er særlig opmærksom, også på fodring af fugle og spiseligt affald, 

samt informerer om at der er lagt gift ud. 

 

Pullerter der er beskadiget 

Vi køber nye, lejer et bor og ordner det på arbejdsdagen. 

 

  



Dato for arbejdsdagen 

Bliver d. 23 september 2017, Anders laver skilte og stiller op 

 

Græsset 

Græsset bliver ikke holdt ordentligt, ikke taget tidligt nok. Anders henstiller overfor gartneren at stramme op på 

dét. 

 

Hjemmeside 

Kristian får ryttet op i uddaterede oplysninger; grønt- og lege-plads punkterne. 

Andet til hjemmeside: 

 

Næste møde 

Bliver d. 23 august kl. 20.00 – det holdes ved Lone 


