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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. april 2019 kl. 19.30  

hos Tut, Hartmannsvej 25 
 

Deltagere: 

Anne Marie Steffensen (TUT), Philip Doolan, Martin Papsø, Niels Sparvath og Jørgen Friis. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra de to sidste møder 

Godkendt og underskrevet. 

3. Evaluering af generalforsamling samt godkendelse af referat fra generalforsamlingen 

Tilretning og godkendelse af Martins udkast til referat.  

Beslutning: 

Jørgen foreslår en gartner til at fortælle om spændende og relevante emner, for at lokke folk til 

generalforsamlingen. 

Referat tilrettet, godkendt og underskrevet. 

4. Drøftelse af bestyrelsesarbejdet 

• Arbejdsdeling i bestyrelsen 

• Evt. årsplan for bestyrelsesmøder 

• Fokuspunkter for bestyrelsesarbejdet 2019-2020 

Beslutning: 

Der blev foretaget en enkelt ændring i arbejdsfordelingen, sådan at Philip overtager det løbende 

eftersyn af legepladserne fra Martin. 

Niels sætter, til næste møde, nogle forslag til datoer for de resterende bestyrelsesmøder i 2019. 

Samtidig med at der for hvert møde også er fastsat nogle hovedtemaer i planen.  

Fokus i resten af 2019, bliver asfalt & belægnings sten og lilleskoven. 

5. Siden sidst 

Intet at tilføje. 
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6. Henvendelse fra beboere 

• Fornyet henvendelse fra beboer på Lange Müllers Vej vedr. nedklippet hæk ud til den lille 

legeplads. Beboeren ønsker hækken helt fjernet, da rødderne er meget store og brede. Bestyrelsen 

har ad flere omgange drøftet henvendelse fra denne beboer, der tidligere ikke ønskede hækken 

fjernet. 

Beslutning: 

Bestyrelsen betragter hermed sagen for afsluttet. 

 

• En beboer, der har solgt huset på Bachsvej har spørgsmål vedr. betaling af kontingent til ejerlauget. 

Beslutning: 

Kasserer Jørgen Friis har besvaret henvendelsen. 

 

• En beboer, der har solgt huset på Lange Müllers Vej, har spørgsmål vedr. betaling af kontingent til 

ejerlauget. 

Beslutning: 

Kasserer Jørgen Friis har besvaret henvendelsen. 

 

• Henvendelse fra beboer på Laubsvej har spørgsmål vedr. selvsåede ahorn og ønsker dem klippet 

ned. 

Beslutning: 

Vi drøfter det på den årlige rundtur med gartnerne. 

7. Status på gartnerarbejdet 

• Pålægning af jord ved buske, Sortestien m.v. 

• Ny kant på petanquebanen 

• Udvidelsen af den lille legeplads 

• Hvor mange penge har vi brugt på ekstraarbejde i år? 

• Andet? 

Beslutning: 

Tut spørger gartnerne om hvor langt de er kommet med pålægning af jord og såning af græs. 

Tut spørger til status på petanque banerne og Robinie træet. 

Philip mener at legehuset skal vendes 90 grader mod Nord, da vestenvinden står lige ind på 

indgangen og at rutsjebanen skal graves længere ned. Bestyrelsen er enig med Philip og Tut giver 

gartnerne besked om at rette dette. 

Philip finder et alternativ, som forslag til udskiftning af den slidte ”fjeder-vippe” på den lille 

legeplads, til næste møde.  

Vi udskyder drøftelse af status på økonomien på gartnerarbejdet til næste møde, til en generel 

budgetopfølgning. 

Tut minder gartnerne om genopfyld af hundeposer ved Bachsvej. 

Tut giver gartnerne besked om den gennemtærede kædesikring af gravemaskinen.  

Bedet med stenkant på det lille hjørne, for enden af Hartmannsvej ud mod Birkelundsstien, tager vi 

næste gang vi går rundt med gartnerne. 
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8. Handlings- og tidsplan for belægning på veje og stier i 2019 

Evt. gåtur med Petrine, vejingeniør i Trafik og Park  

Hvornår sendes udbudsmateriale ud og hvem laver det? 

Beslutning: 

Petrine vil gerne gå med rundt. Niels snakker med Petrine og sender en Doodle rundt til bestyrelsen. 

Niels laver et udkast til forskellige ønsker af indhold i tilbudsmateriale til asfaltfirmaerne. Det skal 

bl.a. indeholde brønddæksler. 

Vi skal have en snak med Pertine om vejtræer mht. pris for beplantning og vedligehold, 

trafiksikkerhed, lastbiler, ejerskab af rendestensbrønde, belægnings sten, information om arbejdet, 

klip af hæk i kanten af vejen osv. 

Når vi har snakket med Petrine, udarbejder Niels en plan for asfaltarbejdet. 

9. Handlings- og tidsplan for ”renovering” af den lille skov mellem Griegsvej og Bachsvej 

• Bestyrelsen mødes med Kuno inden mødet. 

Beslutning: 

Bestyrelsen har træffet beslutning om at fælde træerne. 

Der bliver plantet nyt til efteråret. 

Tut arrangerer et møde med gartnerne om hvad vores muligheder er for nyplantning. 

Beslutningen om nyplantning tages på næste møde. 

10. Hjemmesiden, Facebook og nyhedsbreve 

En beboer har henvendt sig til bestyrelsen via dennes Facebook Messenger og beder om at vi 

uploader et annoncebillede for et lokalt spejder arrangement. Martin skriver til hende at hun kan 

benytte sig af muligheden for at uploade det på Facebook siden som besøgende. 

Nyhedsbrev skal sendes ud. Forside med generalforsamlings resume, den nye bestyrelse, 

almindelige nyheder, reklame for hjemmeside og Facebook, referat af generalforsamlingen 

• Hvordan bruger vi hjemmesiden? 

Beslutning: 

Vi udskyder dette punkt til næste møde, pga. manglende tid. 

 

• Hvordan bruger vi Facebook? 

Beslutning: 

Vi udskyder dette punkt til næste møde, pga. manglende tid. 

 

• Hvordan bruger vi nyhedsbreve? 

Beslutning: 

Vi udskyder dette punkt til næste møde, pga. manglende tid. 
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11. Evt. herunder næste møde 

Niels sender beretningen til Martin, som så får den lagt på hjemmesiden under generalforsamlingen. 

Næste møde bliver d. 22. maj 2019 klokken 19.30 hos Martin, Bachsvej 32c. 

 

 

 

 

 

Niels Sparvath         Anne Marie Steffensen        Jørgen Friis 

 

 

 Philip Doolan      Martin Papsø 


