
Deltagere: 
Marianne, Benedikte, Thomas, Martin, Rolf (referent) 
Dato og sted: 27/04 2021 kl 20 hos Benedikte (Rugbjergvej 82)  
 

 
Dagsorden og referat: 
 

Planlægning af generalforsamling 
- D. 25. maj årstidens spisehus. Gældende restriktioner begrænser til 25 deltager og alle skal have 

gyldigt coronapas. 
- Thomas genopstiller ikke. 
- Mangler to suppleanter. 
- Peter Bo revisor? 
- Skal grønne områder forslag med til generalforsamling pga. kontingentstigning? Vi har diskuteret 

hvordan Vild med Stavtrup påvirker planerne for det grønne område. Hvis vi som en del af oplæg til 
budgettet skriver at vi planlægger at bruge 50000-100000 kr, er der ikke som sådan nogen 
begrænsninger til at i forhold til at bruge pengene. 

 

Grønne områder 

Vi kan få beskåret og nyetablering af budskads fra start af grønne område ved Jarlsmindevej og op til 
legepladsen (bunden af skolestien). 

Etablering af vild med Stavtrup bede mundtligt tilbud på. 20000kr eksl moms 

Efterfølgende vil vi bruge penge på etablering af bede a la tilbud fra Danjord. 

 

Trailer 

Forslag til indkøb af mindre trailere da nuværende trailer uden gitter er for tung (750 kg) i forhold til en del 
bilers totalvægt. Det er ikke noget vi har været opmærksomme på i forhold til indkøbet, da der jo 
oprindeligt også var indkøbt en lettere trailer (500 kg). Vi tager forslaget ad notam i forhold til indkøb af 
næste trailer. 

Forslag om formulering af regel af ikke bookning af trailere to dage i streg. Ikke umiddelbart muligt at lave 
en sådan regel i bookingsystemet. Hvis vi modtager lignende forespørgsel i fremtiden, vil vi kigge på 
problemstilingen igen. 

Der bliver løbende forespurgt på en mulig trailer 3 på grund af kapacitetsproblemer i løbet af den grønne 
sæson (forår-efterår). Vi vil som sådan gerne kunne tilbyde en ekstra trailer, men det har ikke logistisk 
været muligt i forhold til pladsforholdene. Lige pt. er der forholdsvis god plads på parkeringspladsen, så hvis 
den rigtige anledning kommer, vil vi evt. forespørger ejer af parkeringspladsen. 

 

 



 

Henvendelser fra medlemmer 

- Store lastbiler med f.eks. byggematerialer bakker skævt ind ad vængerne og ødelægger/knækker 
fliserne. Vi henstiller til at henvender melder det til Borgertip. Kommunen vil formentlig kun skifte 
flisen hvis den ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig. I dette tilfælde melder bestyrelsen til 
kommunen. 

- Må grundejer brede bunddække mellem flisesti og hæk i stien fra enden af Rugbjergvej og 
Klokkeskovvej. Ja det må de gerne. 

- Må grundejer lægge fliser på arealet mellem egen grund og privatfællesvej. Kommunen henviser til 
grundejerforeningen. Vi har ikke noget hjemmel i en sag som denne og henviser til at naboerne på 
den private fællesvej/vænge. 

- Er grundejer ansvarlig for snerydning på sti som går fra vænge ud til skolestien. Ja. 

 

Nyhedsbrev 

Traileropfordring (book så kort som muligt og husk at slette bookning) 

Radonmåler 

Sankt Hans, vi kan godt informere og invitere i forhold til forsamlingsforbud 

Opfordring til at melde sig til bestyrelsen 

 


