
Deltagere: Marianne, Martin, Benedikte, HC, Rolf (referent) 
Dato og sted: den 14. juni 2021 hos Marianne (Rosendalvej 22) 
 
Dagsorden og referat: 
1) Præsentation af medlemmer 
2) Godkendelse af referat af generalforsamlingen  
3) Status på grønne arealer 
4) Konstituering 
5) Status på trailere 
6) Status på Skt. Hans - arbejdsopgaver 
7) Nyhedsbrev  
8) Medlemshenvendelser 
9) Andet 

 
Præsentation af medlemmer 
Bestyrelsens medlemmer præsenterer sig selv. 
 
Godkendelse af referat af generalforsamlingen  
Ingen bemærkninger hertil fra bestyrelsen medlemmer. Referat sendes ud til medlemmer i næstkommende 
nyhedsbrev og offentliggøres på hjemmesiden. 
 
Diskussion vedr. grønne fællesarealer 
HC meddeler, at hans deltagelse i bestyrelsen udelukkende sker med formål at få fældet et træ på de 
grønne fællesarealer, der generer hans ejendom. Bestyrelsens øvrige medlemmer gør opmærksom på, at 
der er præcedens for at alle bestyrelsens medlemmer deltager i og bidrager til alle elementer af 
foreningens arbejde. HC trækker sit bestyrelseskandidatur, da han ikke ønsker at deltage i de øvrige 
bestyrelsesaktiviteter. Bestyrelsen tilbyder at etablere kontakt til relevante myndigheder i forhold til de 
grønne fællesarealer med henblik på en gennemgang og vurdering af træerne. 
Såfremt HC skifter mening og på et senere tidspunkt ønsker at genindtræde som bestyrelsesmedlem og 
tage del i alle aspekter heraf, er han naturligvis meget velkommen. HC forlader mødet efter dette punkt. 
 
Pr. 16. juni fremsender bestyrelsen følgende informationer og invitation til HC pr. mail 
 
 På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du finde information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har 

ønsker eller spørgsmål til fældning og beskæring af træer. 

En anmodning om fældning eller beskæring af træer skal i hvert tilfælde gennemgå en faglig vurdering af 

Teknik og Miljø. Retningslinjerne i Aarhus Kommunes træpolitik danner grundlag for en afgørelse. Læs 

Aarhus Kommunes træpolitik. Læs også kommunens samlede plan for natur og grønne område "Et grønnere 

Aarhus – Aarhus Kommunes politik for naturen og det grønne”.  

Hvis du ønsker at lave en konkret henvendelse om et træ på offentligt areal, skal du kontakte Mobilitet, 

Anlæg og Drift på mad@mtm.aarhus.dk eller telefon 89 40 44 00. 

Det er ligeledes Mobilitet, Anlæg og Drift, der har ansvaret for kommunens grønne områder. Udførelsen af 

den praktiske grønne pleje- og vedligeholdelsesopgaver er dog udliciteret til private entreprenører. I 

øjeblikket er det Tolstrup Anlægsgartner, der står for opgaven. 

Oplever du fejl eller mangler i vedligeholdelsen, skal du indberette det via appen BorgerTip. 

Som nævnt på mandagens møde er bestyrelsen meget lydhøre for ønsker om beskæring/løft af trækroner 

på træerne langs skolestien. Grundejerforeningen har dog ikke mandat til at give tilladelse til hverken 

fældning eller beskæring, da dette udelukkende kan gives af Aarhus Kommune. 

https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/ud-i-naturen/parker-og-skove/faeldning-og-beskaering-af-traeer-haekke-og-buske/
file:///C:/Users/maria/Downloads/www.aarhus.dk/media/37299/traepolitik.pdf
http://www.aarhus.dk/media/53129/et-groennere-aarhus_071220.pdf
http://www.aarhus.dk/media/53129/et-groennere-aarhus_071220.pdf
mailto:mad@mtm.aarhus.dk
https://www.aarhus.dk/borger/borgertip/


Bestyrelsen vil meget gerne tage initiativ til en gåtur med gennemgang af træerne i selskab med vores 

kontaktperson for grønne områder i sydvest. Den sidste gennemgang var i november 2017, hvor meldingen 

dengang lød, at der ikke umiddelbart kunne give tilladelse til fældning af nogle af de fritstående træer.  

Vi er naturligvis ærgerlige over, at du ikke har lyst til at deltage i og bidrage til bestyrelsens arbejde i øvrigt, 

men ser frem til, at vi forhåbentlig kan finde en god løsning på skyggegenerne i samarbejde med Aarhus 

Kommune. 

Vi afventer dit svar angående gåturen, og du er naturligvis også altid velkommen som privat grundejer til at 

tage kontakt til Mobilitet, Anlæg og Drift på mad@mtm.aarhus.dk eller telefon 89 40 44 00 vedrørende det 

konkrete træ. 

   
Konstituering af bestyrelsen 
Grundet den aktuelle situation med kun fire medlemmer af bestyrelsen, konstitueres Benedikte som 
formand og er ligeledes fortsat kasserer. Rolf er traileransvarlig og fast referent, Martin står for 
arrangementer og øvrige, og Marianne tager sig af kommunikation, hjemmeside og nyhedsbreve. Flere 
kræfter til bestyrelsen efterlyses i næste nyhedsbrev.  
 
Status på trailere 
Reparationer pt: bagklap og næsehjul. John vil lave en generel service, da standen er nedadgående. 
 
Planlægning af Skt. Hans 
Samarbejde med grundejerforeningen Jarlsminde 
Benedikte er kontaktperson, Marianne sender invitationer, Martin rydder op. 
 
Nyhedsbrev  
Referat fra GF, Skt. Hans invitation, suppleantefterlysning, grønne arealer, hækklipning mm.  
 
Sommerfest 29. august 
Benedikte: Bestilling hos slagter og bager, udstyrskasser 
Marianne: Invitationer og tilmeldingslink, kageafhentning i Risskov 
Martin: Indkøb, opsætning 
Rolf: Strøm, kabeltromle, opsætning 
Tjek med Thomas ang. Agility og pavilloner   
 
Medlemshenvendelser 
Hjertestarter i nærområdet: Marianne sender ansøgning til Trygfonden. Kan placeres ved Rugbjergvej 82  
 
Andet 

- Græsslåning ved trailere 
- Byggetilladelse godkendt på klokkeskovvej 
- Vejlaug (uafklaret) 
- Strategimiddag 
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