
Ref. af Bestyrelsesmøde Ullerødhave, mandag d. 5/3 kl. 19.30 – hos Kjeld 

 Tilstede: Paul, Line, Kjeld, Mogens, Andreas, Niels og Marianne 

1.            Valg af referent - Paul 

2.            De grønne områder. Status. v/ Marianne  

 Evt. beskæring af fire spidsløn på vendepladsen ved Dr. 
309.  
Større diskussion om hvorvidt der skal bruges penge på 
enkelttilfælde hvor der skal beskæres - eller om vores 
grønne område skal under en helhedsplan, der kommer 
under en større entreprise – hvor div. beskæringer er 
inkluderet. Det er et økonomisk spørgsmål.  
Vi ønsker et tilbud på en helhedsplan – hvor div. 
beskæringer er inkluderet. 
Vi ønsker et møde med gartneren om sådan en plan.  
Ønsket om at beskære spidsløn ved Dr. 309 bliver vurderet  
næste gang der skal beskæres.     
 

 Egeskoven: de fældede træer og henkastning af haveaffald 
på vores område. 
Vej og Park har fældet det store egetræ. Her er også 
henkastet haveaffald. Vej og Park har erkendt at de har 
fældet træet. De vil gerne tilbyde at plante et nyt fire meter 
højt træ. Det er vedtaget at der plantes et nyt træ. 
   
 

 Vej & Parks arbejdsopgaver hernede. 
De har oprenset kloakkerne og vandrenderne på 
hovedstien.  
De har placeret fire store sten på rundkørslerne.  
De har beskåret træerne langs hovedstien og har fjernet de 
ødelagte blomsterkasser ved købmanden. 
 

 Ny affaldsordning. Vi ønsker en vurdering af området af 
kommunen – om det er muligt at opstille 
opsamlingsstationer for glas, papir, metal. 

  

3. Gartnerentreprisen muligt samarbejde med Fasanvænget v/ Niels 

Niels har talt med Hans - formand for Fasanvænget. 

Vi er åbne overfor at tale videre om et samarbejde. Det var dog ikke alle i 
bestyrelsen der var enige i dette initiativ.  

Vi inviterer Hans til at komme til et Bestyrelsesmøde hvor vi taler videre om 
ideen – og skaber større klarhed.    

  

https://maps.google.com/?q=309.+Egeskoven&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=309.+Egeskoven&entry=gmail&source=g


4. Klimatilpasning og energitjek. v/ Mogens  

 Indkaldelse til et beboermøde vedr. klimatjek 
Vi inviterer til enten d. 19. eller 21. marts.  
 

 

5. Generalforsamling  
 

Status på dirigent – Frits tidl. formand Fasanvænget, vil gerne påtage sig 
denne opgave. Vi vedtager at Frits bliver vores dirigent. 

 

Punkter til generalforsamlingen fra Bestyrelsen.  

 Forslag vedr. Rundkørsler v. Marianne. På opfordring af NVP har 
bestyrelsen indhentet forslag fra gartner til en evt. beplantning af dem 
som et alternativ til naturgræs/ukrudt. 

 

 Vedtægtsændring §4 – vi godkender forslaget fra Mogens. 
  
Spørgsmål: ved vi præcis hvilke matrikler der har – den 
specifikke mailadresse? Ja – det har vi. 
 

 Et flertal af bestyrelsen foreslår en ændring af §13 – ændring af § hvor 
”klimatilpasning” indgår. 

 

 Bestyrelsen søger en Hjertestarter hos Trygfondet. Dog skal vi betale for 
etablering for den. Vi søger generalforsamlingens accept herfor.  

 

Andet til generalforsamlingen:  

 Bestyrelsensberetning – ønskes afleveret i papirform. 

 Hvem skriver om hvad – Marianne om de grønne områder?  

 Aktivitetsgruppe – laver sommerfest og fastelavn. 

 Indkaldelse og varsling af generalforsamlingen: Andreas sender varslingen ud.   
 

6. evt.  

 Der er stadig medlemmer der parkerer på den spanske plads.  
Der laves en skrivelse til beboerne.  

 dato for bestyrelsesmiddag fredag d. 13/4 kl. 18 

 

7. Aftale næste møde. Dato og sted.  

Hos Niels mandag d. 19/3 kl. 19.30 Ry 256. 

Punkter til foreløbig dagsorden: 



Budget  

Formulering af bestyrelsens forslag.   

Frits Dirigent indkaldes til et mindre møde senere i april når vi nærmer os. 
 

 

 

 

 

 


