
 
 
 

  Grundejerforeningen Lottesminde  
 
Referat fra Bestyrelsesmøde 17.09.2019  
 

Følgende punkter blev gennemgået 

 
 Områderne langs Lottesmindevej og Esrumvej er gennemgået sammen med Stub & 

Gren med henblik på vedligeholdelse af de 2 områder. Grundejerne ud mod de 2 
områder bliver inviteret til at deltage i en gennemgang d. 5.oktober 

 Der tages kontakt til kommunens biolog for aftale i hvilken omfang gråpil ved søerne 
må fjerne 

 Udvidelse af belægning ved postkasser på Gransangervej aftales med ny 
entreprenør da det firma der har lagt det først ikke kan tage opgaven  

 Et tilbud på hjertestartere fra Falck er accepteret. Der skal tages stilling hvordan 
strøm til de enkelte startere sikres 

 Hjemmesiden er blevet opdateret 
 Regnskabet blev godkendt.  
 Et medlem havde fremsat ønsket om, at der i forbindelse med den snart 

kommende affaldssortering, skulle etableres fælles affaldsområder for 
sortering af affaldet, centralt placeret nogle steder på fællesarealerne. I 
betragtning af diverse komplikationer, herunder placeringen af sådanne 
fælles affaldsområder – renholdelse af områderne – vedligeholdelse o.s.v. 
var der ikke tilslutning til en sådan ordning. Vi afventer hvad der kommer til at 
ske i fremtiden og afventer nyt fra Kommunen om dette. 

 Situationen om, at der er fundet en mindre koncentration af pesticider i vores 
grundvand blev drøftet, og der var i bestyrelsen delte meninger om hvorledes 
denne sag skulle være behandlet, nogle mente at det var Dale Korsvej 
Vandværks opgave at give information om den opståede situation og at man 
skulle henvise til opslaget på deres hjemmeside, andre tilkendegav at man var 
af den opfattelse, at bestyrelse på et meget tidligt tidspunkt skulle have 
orienteret medlemmer om at man var opmærksom på problemet, og at der 
ikke var nogen helbredsmæssig fare/risiko  ved at drikke vandet. Dale Korsvej 
Vandværk har fået dispensation for en 3-årig periode idet Styrelsen for 
Patientsikkerhed har udtalt at det nuværende niveau ikke udgør nogen 
sundhedsmæssig risiko. Der henvises i øvrigt til Kommunens hjemmeside 
samt Dale Korsvej Vandværks hjemmeside. 

  

 


