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Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat 
2. Beplantning 
3. Lamper, hvordan kommer vi videre 
4. Rundgang 
5. Fastelavn 
6. Udflugter, sommerfest 
7. Formalia ved møder 
8. Evt. 

 
Tilstede: Heidi, Christina, Jens og Trine 
 

Godkendelse af referat 
 
Referatet blev godkendt 
 

Beplantning 

Ny beplantning 
Bestyrelsen har i samarbejde med Frank udarbejdet og besluttet en plan for beplantning 
blandt andet til kompensation for de træer og buske, der blev fældet i forbindelse med 
anlæggelse af flere parkeringspladser.  
 
Derfor har bestyrelsen besluttet følgende løsning, der skal endelig aftales med 
administrationen: 
 
På arealet fra den grønne affaldscontainer og op mod stien plantes skiftende frugt- og 
nøddetræer. De eksisterende træet bliver bevaret og der vil fortsat være et stykke med 
græsplæne. Der skal lægges tulipanløg i græsset i små “øer”. 
 
I arealet fra vaskehuset og op mod stien plantes skiftende bærbuske. 
 
Ved indkørslerne plantes der i mellem fortove og græs buske af potentillaer, der udmærker 
sig ved at blomstre det meste af sommeren. 
 



Pengene, der investeres heri kommer fra midler, der er sat til side til at genetablere 
bøgehække mellem haverne og stien ud til stien mod Vistoftparken. Derfor skal 
genetablering hækkene kunne rummes indenfor budgettet. Dette er også muligt. Men da der 
allerede er blevet brugt 200.000 kr i forsøget på at skabe nye bøgehække, og det ikke har 
kunnet lade sig gøre på grund af fugtig og leret jord, vil vi gerne have plantet pil, der hvor der 
ikke på nuværende tidspunkt gror bøg. Det mener vi er den billigste, mest holdbare  og 
realistiske løsning. 
 
 

Eksisterende beplantning 
Frugttræer som står i hækkene mellem grønne arealer og parkeringspladsen: De beboere, 
der er har frugttræer mellem hæk og grønne arealer eller parkeringspladsen vælger om de 
vil have dem beskåret eller fældet.  De frugttræer, der står ud til parkeringspladsen skal i 
givet fald beskæres, så grenene så vidt muligt løber over hækkene. 
 
Træet ud for cykelskuret skal beskæres. 
 

Eventuelt 
Vi taler om muligheden for at få et samarbejde i stand med naboafdelingerne, Jens vil tage 
kontakt til dem. 
 
Vi skal have styr på at få overholdt hækkenes højde og og tykkelse i foråret…. 
 
 
 

Nyt møde 
Da vi ikke nåede de resterende punkter indenfor den aftalte tid, vil vi afholde et nyt møde 
snarest. 
 
 
 
 
 
 
Referent: Trine 
 
 
 
 
 
 


