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Åtoftens Grundejerforening 
Referat  
Møde vedrørende grønne områder  
Tirsdag den 20.10.20 kl. 10.00 
 
Deltagere: Søren Sømod (SS), Tom Hansen (TH) Lene Michaelsen (LM), Göran Anttila (GA), Hans Lund (HL), Sten Mårup (SM) 
 

 Emne Aftaler Bemærkninger 
 

1.  Referat fra møde den 14.09.20 
 

Godkendt  

2.  Kommunikation mellem grøn gruppe og SS 
Uge 38 – 42 (GA) 

 Manglende fodhegn opsættes af SS.  Gelænder 
udskiftes ved blok 5 mod Smedebakken. Alle 
gelændere og stolper males sorte.   

  

3.  Arbejder forventet udført pr. 14.09.20 (GA, 
SS) 

a. Fjernelse af ukrudt omkring træer 
på græsarealer 

b. Fjernelse af vandris og træskud i 
bede 

c. Rensning af bede ud for blok 10 
d. Støtte til træer Niverød vej 
e. Hæg på parkering C 
f. Oprensning af boldbanen 

 
Punkterne a, b, d, e færdiggøres. 

 
 
 
 

c. udføres uge 44-45 
 
 
 

 
 

4. 
 

Hække – aftale om klipning (GA) 
a. Hæk mod Kalvehaven – højde 180 

cm  
b. Åvejen 6 se matr.  samt 

beboerhenvendelse 

 
a. Aftale 23.09 højde 180 cm 

Hækken beskæres i efteråret 
b. GA kontakter landinspektør for rådgivning, 

eventuel ny ”grænsedragning.”  

  
 
 
 

5. 
 
 

Nye tiltag og priser? Fjernelse af store 
træer 

a. Akacietræer v. P-plads syd (3st.) 
b. Store træer ved Banevolden.        

  
 
a. Vinterarbejde, (overslag 15.000 kr.) 
b. Skal vurderes og prissættes   
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6 Tidligere aftaler (GA) 
Forsøg: rensning af klinker på Miljøtorv 

 
Alle Torve renses i oktober/november 2020  

 
 

7 Samarbejde/Arbejdsgange i 2020/21 (GA) 
 GF (Grøn gruppe) og Søren Sømod 

a. Aftaler overskydende timer? 
Gennemgang af grønne områder: 

b. Grøn gruppe og SS – efterår 2020. 
Dato 

 
 
a. Gennemgås ved næste møde. 
 
b. Gennemgås ved næste møde. 24.11.20 

 

8 Forhaver (iflg. vedtægterne (GA) 
Manglende vedligehold forslag? 
Beskæring af buske/træer der skygger 
for belysningen i stræderne 

 
LM, SM, GA vurderer vedligeholdelsen blok 1 – 19 
sammen med SS den 22.10 kl. 15. Bemærkninger 
noteres, hvor der er mangler. 
  

Se bestyrelsens referat! 20.09.07 
 
        
 

9 Henvendelser fra beboere 2 henvendelser med positive bemærkninger om den 
generelle vedligeholdelse. 

  

10 Evt. Forslag om vilde blomster syd for blok 16. Grøn 
gruppe ser nærmere på ideen sammen med SS. 

  

       11. Næste møde i Fælleshuset     24.11.20 kl. 10.00 i Fælleshuset    

 
GA 21.10.20 


