
 
 
 

  Grundejerforeningen Lottesminde  
 
Referat fra Bestyrelsesmøde 13.08.2019  
 

Følgende punkter blev gennemgået 

 
 Der har været klager over biler og trailere i rabatten. Ejerne af de berørte parceller 

er blevet kontaktet og der har efterfølgende været kontakt med lejerne som har 
accepteret klagerne og vil derfor bringe tingene i orden. 

 Der er lavet et forsøg med at plante lupiner og så blomster. Til foråret der skal 
fræses først før der sås. 

 Der er undersøgt en masse omkring begrænsning af andemad i sø 2 (den grønne 
sø). Konklusionen blev at man godt kan fjerne /begrænse andemaden, men den vil 
komme tilbage. Efter de seneste regnskyl er der kommet meget mere vand i 
søerne. Vandstanden vil variere i forhold til vejrforholdene. Det blev besluttet at 
bruge ressourcerne på nogle af de områder, der har været lidt forsømt, så som 
yderområderne ud mod Lottesmindevej og Esrumvej. 

 
 Det blev besluttet at indhente tilbud på fældning/ beskæring af gråpil ved søer. Samt  

beskæring / fældning langs Lottesmindevej og Esrumvej. 
 

 Kommunen er gået i gang med at lave infoskilte til opsætning 2 steder ved mosen, 
når rydningen er færdig. Der er endnu ikke fastsat et starttidspunkt, med det bliver 
sandsynligvis i august/september afhængig af vejret. Det er Stub & Gren der har 
fået opgaven. Arbejdet med at rydde udsigtskiler afventer, til vi har set omfanget af 
rydningen. Der vil blive ryddet en hel del mere end ved tidligere rydninger. 

 
 Det blev besluttet at kontakte den entreprenør der har lagt belægningerne foran 

postkasserne for at få forlænget belægningen ved postkasserne på gransangervej. 
 

 En grundejer har haft oversvømmelse i forbindelse med det kraftige regnskyl. Der er 
bestilt sugning af faskiner samt tilbud på en mere fremtidssikret løsning. 

 
 Der er indhentet tilbud på forskellige hjertestartere. Der skal tages stilling til hvilken 

type der skal bestilles 
 

 Oplæg til ny hjemmeside, dette sendes ud til hele bestyrelsen til gennemsyn. På 
næste bestyrelsesmøde tages stilling til det videre forløb. 

 
 Regnskabet blev godkendt.  

 
 Forslag om at undersøge mulighederne for at etablere en frisbee golfbane på 

fællesarealet. Både børn og voksne kan skyde med frisbee så det kunne være en 
god mulighed for at udnytte området for flere. Det blev aftalt at undersøge sagen 
nærmere til næste møde. 

 


