
Referat – bestyrelsesmøde 13/8-2020 
 

Fremmødte: Henrik Skælbæk, Søren Larsen, Jørgen Rasmussen, Birthe Fredskild Kruse, Anja Johnsen 

Konstituering af bestyrelsen: 

- Formand, Henrik Skælbæk 

- Næstformand, Søren Larsen 

- Kasserer, Jørgen Rasmussen 

- Bestyrelsesmedlem, Birthe Fredskild Kruse 

- Bestyrelsesmedlem, Anja Johnsen 

- Suppleant, Bent Therkildsen 

- Suppleant, Stephanie Elisabeth 

 

Rundtur i Anderuplunden, hvor vi undervejs drøfter hvad der kan gøres, eller skal gøres. 

- Buskads ved legeplads i gammel afdeling skal fjernes, og erstattes af en hæk. Samtidig gøres der 

plads til en eventuel parkeringsplads. 

- Skrællespande ved bænke skal udskiftes til en model med låg. Fuglene roder rundt med affaldet 

ellers. 

- Buskads midt i græsplænen ved legepladsen i gammel afdeling skal fjernes, og eventuelt noget nyt 

op. 

- Ved legepladsen gammel afdeling vil vi gerne have en overdækning, så det er muligt at sidde i 

tørvejr. Dette undersøges i forhold til lovgivning. 

- Syge og for store træer skal fælles, og nye sættes. Egetræet undtagen. 

- Gangstier med fliser skal lægges om, da de sidder skævt mange steder. 

- En beboer fra Anderupvej med have ud til nr. 98 har opsat en havelåge til vores område, så han kan 

køre igennem med en trailer. Det er uhensigtsmæssigt, da beplantningen tager skade. Det prøver vi 

at løse ved hjælp af eventuelt et par store sten.  

- Brandstier skal holdes bedre af vores havemand. Og beboerne op til disse stier, må ikke inddrage 

stien til have. Det skal der rettes op på. De berørte beboere vil snarest få en skrivelse om dette. 

- Legeplads i den nye afdeling mangler lidt at lege på. Så muligvis et par vippedyr, og eventuelt et 

gyngestativ. 

- Blomsterkummer ved overgangen til Anderupløkken skal males, beplantes og rykkes så der er 

nemmere gennemgang. 

- Der trænger til ny asfalt i ny afdeling. 

- Parkering skal foregå i båse, eller på egen grund. Det er ikke hensigtsmæssigt at parkere andre 

steder, da det er til gene for andre beboere, eller gør skade på græsset. 

- Vores facebookskilt ved indkørsel til Anderuplunden er slidt, så et nyt skal op. 

- Ligeledes er vores vejskilt slidt, så der skal også et nyt op. 

Formanden vil lave et opslag på Facebook om, at man gerne må tage hensyn til sine naboer. Larmende 

haveredskaber ol. efter kl. 20 er uhensigtsmæssigt. 

 



Prioritering af tiltag der koster penge. 

- Anderuplundens skilt skal skiftes. 

- Kummer flyttes, males og beplantes. 

- Fjernelse af døde og for store træer, og nye plantes. 

- Fjerne buskads ved legepladsen i gammel afdeling. 

- Skrællespande skiftes til en model med låg. 

- Fliser rettes op på gangstier. 


