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Deltager: Frem-
mødt: 

Afbud: 

Roger (formand) X  
Søren (Kasser) X  
Ulrik X  
Richard X  
Martin X  
Heidi X  
Laila X  
 

1. Godkendelse af sidste referat.  

28. oktober 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Ingen bemærkninger 
1.2. Referat fra d. 27/6-2013 godkendt  

  
2. Området  

 
2.1. Rundturen i området blev udskudt pga. af vejret.  

2.2. Det blev vedtaget at man fortsætter med at klippe græset i de 
områder som er påbegyndt nu. Derefter skal vi have en dialog med 
kommunen om endelig overdragelse af områderne og dets stand 
som det bliver over- draget i. For at få udjævnet de store huller der 
er nogle enkelte steder området Laves der et oplæg til kommunen, 
hvor de levere jord og græsfrø og firmaet som passer de grønne 
områder lægger det ud.  

 

 

 

 

 

 

2.3. Det vedtages at der plantes randbeplantning langs cykelstien 
tilbud lyder på 25.000 kr. excl. moms for ca. 740 m det vil blive 
plantet så der er et frit græs areal på 6 m mellem cykelsti og be-
plantning. 

2.4. HD Ejendomme er i gang med facaderenoveringer på deres bo-
liger og i den forbindelse har de lavet skade på området der tages 
kontakt til HD ejedomme for udbedring af disse steder. 

2.5. Der skal arbejdes videre med en skraldespandsordning i områ-
det evt. dialog med kommunen.   

3. Økonomi  



3.1. Der indtil nu indbetalt 212.000 kr. i kontingenter. Der er 22 
parceller som mangler at indbetale og 3 boligforeninger, dem som 
mangler at få betalt. Disse for en høflig remiender. 

3.2. Vi har modtaget 3 tilbud på forpagtning af de 13 ha. Land-
brugsjord der er i området med en forpagtning i en 5 årig periode. 
Det er vedtaget at tilbud 1 accepteres på forpagtningen og der ind-
skrives i aftalen at man kan opsige aftalen efter høst med udgan-
gen af en sæson. Ligeledes er der indhentet tilbud vedr. pasning af 
de grønne arealer, som pt. overvejes. de grønne arealer, som pt. overvejes. 

 3.3. ME udarbejder 5 årsplan for drift af området   

4. Beboere. 

4.1. Ingen bemærkninger.   

 
5. Eventuelt. 

5.1. Igen bemærkninger.   

6. Møde  

6.1. Næstemøde er torsdag d. 24/10-2013 kl.19:15 Sted: Valmue-
vej  

 

Martin  
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