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Åtoftens Grundejerforening 
Møde i Grøn gruppe 
Tirsdag den 24.11.20 kl. 10.00 – 11.30 
 
Deltagere: Tom Hansen (TH), Lene Michaelsen (LM), Göran Anttila (GA), Hans Lund (HL) Sten Mårup (SM) 
Inviteret: Søren Sømod (SS) 
Afbud: Søren Sømod 
Referent GA  
 
Referat 

 Emne Aftaler Bemærkninger 
 

1.  Referat fra møde den 20.10.20        Godkendt  

2.  Kommunikation mellem grøn gruppe og SS 
Uge 42 – 47  

Aftale med SS om beskæring af beplantning ved 
Niverødvej. hus 10.2, 10.4 til udførelse i november 
2020 

 

3.  Arbejder forventet udført pr. 24.11.20  

• Fjernelse af ukrudt i rosenbede på torvene og stræderne 

• Beplantning af bed ud for blok 10 

• Hæg ved P-nord beskæres 

 

• Ukrudt ikke fjernet.  

• Planter bestilt - ikke plantet. 

• Ikke udført. 

 
. 
 
 

4. 
 

Hække – aftale om klipning (GA) 

• Hæk mod Kalve haven – højde 180 cm  

• Åvej 6 - Rådgivning GA. Efter at have kontaktet landinspektør. 

 

• Beskæres til 180 cm i november. Ikke udført. 

• SS beskærer hæk i triangel, se matrikel grænse. 

 
Ikke forsvarligt økonomisk at lave 
om på dette.  

 
5. 

Nye tiltag og priser? 
Fjernelse af store træer 

• 3 Akacier P-plads syd fjernes. 

• Store træer på Banevolden/Området - Beskæring 

 
 

• 3 Akacier P-plads syd fjernes. 

• Vurderes og prissættes til møde 12.01.21  

 
 
Vinterarbejde. 

6 Tidligere aftaler  

• Forsøg: rensning af klinker på Borgmester torv. 

 

• Alle fire torve behandles i efteråret Ikke udført 

 

7 Samarbejde/Arbejdsgange i 2020/21  

• Gennemgang af grønne områder: 

• Grøn gruppe og SS – efterår 2020. Dato 
 
 

 

• Møde i grøn gruppe inden den 21.01.21 om 
samarbejde og arbejdsgange. Dato ikke fastsat. 

• Vi foreslår, at Søren Sømod sender en 
medarbejder/kontaktmand, hvis han selv er 
forhindret. 

 

8 Forhaver (iflg. vedtægterne) Medlemmerne skal selv vedligeholde deres forhaver. Grøn gruppe henholder sig fortsat  
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• Resultat af gennemgang 22.10.20 (GA/SM) 

• Videre forløb? 
   

• Notat fra SM og GA vedtaget  

• sendes til bestyrelsen for behandling. 

til vedtægterne 
 
  

9 Beboerhenvendelser. 

• Buskbeskæring ved blok 12.1- ønskes. aA hensyn til 
sikrere cykelvej. 

• Vilde blomsterbed syd for blok 16.  

• S-P-plads  ønske om udskiftning af akacier 

 
Behandles på næste møde. 
 

  

10 • Næste møde 12.01.21. kl. 10.00 fælleshuset.  

 
GA 24.11.20 


