
Deltagere: 
Thomas, Anders, Benedikte, Rolf, Marianne, John, Mark (referent) 
Dato og sted: 29/11-2017 hos John 
Afbud: 
Efterskrift med kursiv 

 
Dagsorden og referat: 
 

Planlæg generalforsamling 
- Bekræftelse af dato: 22/2 kl. 20, slut 21.30, Benedikte tjekker med årstiderne. Er aftalt med 

årstiderne. 
- Dato for udsendelse og omdeling af indbydelse: Omkring 1. februar udsendes de elektronisk, og 

snarest derefter omdeles de til alle husstande.  
- Anders hører, om Mikkel igen i år, vil være dirigent. 

 

Trailere 
- Status på trailerordningen: Klar forbedring, kun tre som er på den ”sorte” liste. 
- Resultat af afstemning om, hvad medlemmerne bruger trailerne til: 57 afgivne stemmer, 44 

haveaffald, 12 låner ikke trailer, 1 møbler/nyindkøb. Stemmer kravene til trailerne derfor overens 
med forventningerne? 

- Kan den nye trailer 3, være ren trailer og resten til haveaffald? Umiddelbar enighed om at forsøge 
at bruge den nye kun til rent brug. De andre tre bliver til haveaffald mv. og derfor med gitter. Der 
sættes klistermærker på den nye, så det fremgår tydeligt, at den kun er til rent brug. 
Klistermærkerne sammen med gitre på de andre trailere burde give en tydelig adskillelse. Der 
introduceres på generalforsamling, og så sendes der nyhedsbrev ud, kort før traileren tages i drift. 
John er i tvivl om det er det rigtige. Og om det kan håndteres på denne måde, om medlemmerne 
kan håndtere differentieringen, herunder hvad niveau af rengøring der skal være på ”haveaffald”- 
trailerne. Samtidig påpeger John, at trailer 4 tit bruges til at køre jord osv. med, fordi den ikke har 
gitter på, så den er nemmere at stå og skovle i.  

Opsamling fra sidste møde: 
- Kontaktformular på hjemmeside, nedlagt? Marianne følger op. 
- Kontaktdatabase, tilføje telefonnummer ved tilmelding til nyhedsbrev? Marianne tilføjer. 
- Database over betalende medlemmer? Marianne sammenkører. 
- ”Velkomstbrev” på hjemmesiden. Skal tilrettes, så den er opdateret, tages på kommende møde, så 

det kan ligges på hjemmesiden. 
- Referat fra generalforsamling 15 er det kommet på hjemmesiden? Er fundet. Thomas sender 

elektronisk til Marianne. 
- Der er nu kommet kontaktperson i forhold til de grønne områder. Benedikte har gennemgang med 

ham i morgen. Benediktes opsamling på gennemgangen: 
o Bommene for enden af Remastien skal være lukket om sommeren og åbne om vinteren. 

Brug fx app’en ”borgertip” til at anmelde uhensigtsmæssigheder 
o Den lille sti langs Klokkeskoven op mod hækken mellem Remastien og Rosendalvej, der er 

groet fuldstændigt til: Vil blive shinet op til foråret.  
o Området overfor Remastien langs Klokkeskoven, mod de lige numre af Rugbjergvej de høje 

nr: Overgroet af brændenælder, vi aftalte at det fremover bliver slået, så der på sigt blot vil 
være græs.  



o Mht. cykler på stien, mener han ikke man kan gøre yderligere, men man kan ansøge om at 
gøre det tydeligere med skilte, at man ikke må cykle. Det vurderes foreløbigt ikke at være 
relevant. 

o Træerne langs skolestien: Vi må ikke selv fælde eller genplante uden at søge, ligesom 
grundejerne også kan søge.  

o Granerne og birketræet på hjørnet ved vandværket, foreslås fjernet. Tillige kan buske 
fjernes, der står lige op efter Rugbjergvej 69, som tilsyneladende er gået ud og ligeledes ikke 
rigtig passer ind.  Grundejerforeningen skal selv betale og sørge for at få det gravet 
op/fræset, så græsslåmaskinerne ikke kører i roden.  

o Træernes stand: Ingen af dem er i dårlig stand, vi gennemgik dem alle inkl. det ud for 
Rugbjergvej 69, som grundejeren har søgt om at få fjernet, og ingen af dem vil blive 
godkendt ved ansøgning om fjernelse. 

o Der er fremsendt link til vedligeholdelsesplanen. Der arbejdes på at lave samling af 
information på hjemmesiden. 

o Angående hække, der ikke bliver klippet, står det enhver borger frit for at "anmelde" til 
kommunen, der så kan pålægge den enkelte at klippe inden for en hvis tid eller modtage en 
regning fra kommunen, der vil stå for at klippe den, hvis det ikke bliver gjort.  

o Udtyndingen af den nedre del af klokkeskoven: Området er blevet forsømt (min 7 år) og 
trængte til at blive udtyndet. Det vil trænge allerede igen om 5 år, så han lover at det 
allerede om et år eller to er meget tættere igen. Han synes, det er gjort ganske pænt! Den 
nye sø vil i øvrigt ikke kommunikere med den gamle salamander-sø.  

o Klokkeskoven, ser ud som den skal på nær det haveaffald, der er smidt. Det er meningen at 
det afklippede efterlades i skovbunden af hensyn til dyrelivet. 

o Regningen for vedligehold, var som altid lagt i trykken. Han ringede til områdeansvarlig, 
Martin Højholt, som sagde det. 

o  

Nye punkter: 

- Ingen nye punkter 

Events i det kommende år 
- Snakkes igennem og planlægges på næste møde, hvor der ligeledes planlægges generalforsamling. 

Nyhedsbrev: 
Hvad skal der i kommende nyhedsbreve? 
Udsendes i det nye år 

- Info om generalforsamling 
- Tak for juletræ 
- Info om vandprojekt på Rosendalvej 

Salg i foreningen 

- Højvangsvej 67 
- Jarlsmindevej 3 
- Jarlsmindevej 21 
- Rugbjergvej 34 

Næste møde/punkter til næste møde: 

https://maps.google.com/?q=rugbjergvej+69&entry=gmail&source=g


- Tirsdag den 23/1, kl. 20 hos Anders  



Datoer for to-do-liste: 
- Lav kalender for vigtige datoer hvor ting skal sættes i gang 

o Bestil containere i januar/februar 
o Indkald til generalforsamling ultimo januar/primo februar 
o Info og tilmelding til Fastelavn udsendes XX dage før (Dvs : xx/xx-2018) 
o Info ud om Sankt Hans…. (Dvs : xx/xx-2018) 
o Info ud om Sommerfest, herunder tilmeldingsfrist. Påmindelse medsendes i nyhedsbrev før 

sommerferien., invitation udsendes senest 14 dage før, med deadline for tilmelding 
mandagen før. (Dvs : xx/xx-2018, med deadline Dvs : xx/xx-2018) 

 


