
 

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 18. sept. kl. 19.30 – hos Paul Dr. 101. 
 
Tilstede: Mogens, Niels, Kjeld, Marianne og Paul 
Referent: Paul 
  

1. Status på gartner. Herunder: har vi fået en pris på hvad det vil koste at 
beskære vores kugleahorn?  
Vi har endnu ikke fået en pris på hvad beskæringen vil koste – vi rykker 
ham for en pris. 
 

 
2. Legeplads ved DR 315: der mangler et ”vippedyr”. Er der undersøgt en 

pris på et nyt dyr?  
Pris på dyr er undersøgt – dog mangler pris med opsætning. Det 
undersøges nærmere.  
 

3. De små rundkørsler. Marianne. 
Vej og park lover at ordne dem – men gør ikke så meget. Vi skriver et 
brev til Vej og Park, hvor vi redegør for vores frustration.  
Paul skriver et brev til Teknik og miljø. Vi har flere ting der er blevet 
indberettet – hvor der ikke er blevet gjort noget.   

 
4. Skygge-træer ved Jellerød have. Mail fra Jellerød have: hvordan 

forholder vi os til den? 

Vi fortsætter dialogen med dem – og vil appellere til deres empati og 

gode samarbejde.   

 
5. Henvendelse fra RY 247:  gentænke beplantningen, alternativt 

bevoksningen bliver beskåret snarest. Gartner har ikke vendt tilbage 
med pris. Vi vil gerne besigtige beplantningen i hele området, samt tage 
det med i en helhedsplan. 

 
6. Henvendelse fra Bente Sivertsen: stien 200 vejen Dr, første rundkørsel 

fra købmanden. Store grene, som stikker ud. Vi besigtiger træet, tager 
det med i en helhedsplan for området.  

7.  
  
Den gamle ahorn, hjørnet ved Rypevænget 217 bør fældes da en 1/3 er 
gået ud.  
Beslutning: den fældes. 



 

 
Tagrenden ved fællesskuret - store huller på begge sider.  
Vi skifter tagrenden på fællesskuret hvor der er hul. Hører andre 
beboere på Facebook om der er nogen der får skiftet tag – så kan vi 
evt, få en hvis kvaliteten er god nok.  

 
8. Mail til KFI vedr. købmandsbygningens forfald og vedligeholdelse af 

området. Herunder: ungdommen af den halv-kriminelle slags bruger 
området som fristed. Vi skal flytte bænkene og Politiet / SSP skal 
orienteres. – v. Paul (Er gjort pr. 19. sept.)  

 

9. Mail til kommunen vedr. Købmandsbygning – Kjeld. 

Den sendes hurtigst muligt. (Sendt d. 19. sept.) 

 

 

10. Forslag til løsning af vandproblem mellem os og Ullerød park. 

Vi fortsætter arbejdet med projektet. 

 

11. Samtale om klimatilpasning – øremærkning af penge til 

klimasikrings projekter. En debat om bestyrelsens holdning til at sætte 

penge af til sådanne projekter. 

Det er udsat.  

 

 


