
GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD 
Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte 

www.holteavlsgaard.dk  

17-02-2017 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

 

Onsdag 22.02.2017 kl.19:30 
  

Mariehøjcentret, Per Kirkeby Salen (M3) 

Indgang fra Øverødvej ved hovedindgangen. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1) Valg af dirigent. 

2) Formandens beretning. 

3) Fremlæggelse af regnskab. 

4) Forslag til budget og kontingent. 

5) Bestyrelsens forslag om kvalitetsløft af området, i.h.t. forslag på 
generalforsamlingen 2016, se referat punkt 4. 

6) Vedtagelse af budget. 

7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. 

8) Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

9) Indkomne forslag. 

10) Eventuelt. 

 

Bemærkninger til dagsordenen punkter: 
 

Ad.1: Bestyrelsen foreslår Poul Balsborg (K127) som dirigent. 

Ad.2: Beretning aflægges sammen med de specifikke omkostninger og budget. 

Ad.6: Bestyrelsen fremlægger 2 alternative budgetter til generalforsamlingens valg, med og 
uden kvalitetsløft af de grønne områder, men da dette foreslås betalt fra kapitalen, vil 
kontingentet, der dækker de løbende omkostninger, være uændret, uanset 
generalforsamlingens valg. 

Baseret på forventning om samme omkostningsniveau i 2017 som i 2016, foreslår 
bestyrelsen fastholdte kontingentsatser som anført. 

Det endelige budget for 2018 først godkendes af generalforsamlingen i 2018: 

 
Kontingent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gr. I 3.000kr  2.000kr  2.000kr  2.000kr    2.250kr    1.250kr    1.250kr    1.250kr    1.250kr    
Gr. II 3.800kr  5.000kr  5.000kr  5.000kr    5.000kr    3.700kr    3.700kr    3.700kr    3.700kr    
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Baseret herpå beder bestyrelsen om generalforsamlingens godkendelse af 
opkrævning af kontingent som anført nedenfor: 

Gr.I Gr.II

Kontingent for 2017 1.250,00kr.          3.700,00kr.         

Opkrævet januar 2017 625,00kr.              1.850,00kr.         

Til opkrævning juli 2017 625,00kr.             1.850,00kr.         

Til opkrævning januar 2018 625,00kr.             1.850,00kr.         

 

 Ad.6: Bestyrelsen bestod i 2015 af:   

For Gr.I: 

Martin Angelo (valgt i 2015, villig til genvalg) 
Rasmus Albrink (valgt i 2016, nu fraflyttet) 
Martin Lange (valgt i 2015, villig til genvalg) 
 

For Gr.II: 

Jørn Ohm (valgt i 2016) 
Poul Juul Larsen (valgt i 2015, villig til genvalg) 
Søren Bom (valgt i 2016) 
Jacob Gregersen (valgt i 2016 som suppleant, villig til valg) 
   
 
Bestyrelsen anbefaler genvalg af bestyrelsens medlemmer, samt som nyt medlem for 
Gr.I: 
 

Tage Heering, Ø65 
 

Bestyrelsen opstiller følgende som suppleanert: 

Pawel  Zakrzewski, K49 

Claus Femerling Petersen, K153 
  

 
Ad.7: Bestyrelsen opstiller Mette Sandahl, Ø59, som revisor. 
 Bestyrelsen opstiller kun 1 revisor, og ingen revisorsuppleant. 

 Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at nominere kandidat til revisorsuppleant 
fra dens midte. 

 

Ad.8:  Bestyrelsen har ikke modtaget yderligere forslag fra medlemmer til beslutning. 

 

 

 

 

 

p.b.v. Martin R. Angelo 



Konto Resultatopgørelse Real 2015 Budget 2016
INDTÆGTER Hele året Hele året Gr.1 Gr.2 Hele året Gr.1 Gr.2

01 kontingent 1, parcel         -98.225                -97.500 -99.375              -99.375                              -97.500 -97.500               
02 kontingent 2, klynge       -407.700              -407.000 -410.996            -410.996                          -407.000 -                          -407.000  

n.a. Vejprojekt indbetalt    -2.171.732                           - -                         -                          -               
n.a. Vejprojekt udgifter Rudersdal kommune     2.171.805                           - -                          -               

Samlede indtægter       -505.852              -504.500             -510.371                -99.375              -410.996              -504.500                -97.500   -407.000 

FÆLLESOMKOSTNINGER 100,00% 39,89% 60,11% 100,00% 39,89% 60,11%
10 Administration, hjemmeside, generalforsamling m.m.          21.170                 10.000                  2.564                   1.023                   1.541                   5.000 1.995                  3.006       
11 Gebyrer og PBS            4.458                 10.000                  3.000                   1.197                   1.803                   5.000 1.995                  3.006       
12 Advokat og Regnskab (eksternt)                           -                          -                           -                           - -                          -               
13 Forsikring, ansvar            1.000                   1.200                     943                      376                      567                   1.500 598                     902          
14 Legeplads            1.520                 20.000                10.695                   4.266                   6.429                 10.000 3.989                  6.011       

Samlede fællesomkostninger          28.148                 41.200                17.202                   6.862                 10.340                 21.500 8.576                  12.924     

ANTENNE 100,00% 39,89% 60,11% 100,00% 39,89% 60,11%
n.a. Serviceabonnement                           -                - 
20 Reparation og ændring          10.836                 20.000                  4.099 1.635                  2.464                                            -                           -                - 

n.a. El 1.402                 559                     843                                               -                - 
n.a. Andet                           -                - 
n.a. Copy-Dan                           -                - 
n.a. Programafgift                           -                - 

Samlede antenneudgifter          10.836                 20.000                  5.501                   2.194                   3.307                           -                           -                - 

GARTNER Klyngehusene 100,00% 9,37% 90,63% 100,00% 9,37% 90,63%
30 Gartnerentreprise, græs og hække        213.325               248.400              248.466 23.281                225.185                            232.900                 21.823    211.077 
31 Træfældning og Genplantning          95.363               124.000                80.488 7.542                  72.946                              100.000                   9.370      90.630 
32 Veje, stier og trapper                 20.000                28.684 2.688                  25.996                                57.100                   5.350      51.750 
33 Naturpleje og andre aktiviteter        115.042                 42.600                75.308 7.056                  68.252                                85.000                   7.965      77.036 

Samlede gartneromkostninger        423.730               435.000              432.945                 40.567               392.378               475.000                 44.508    430.493 

GARTNER Parcelhusene 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
40 Veje, fortove, stier               385                 20.000                  4.113                   4.113                           -                 10.000                 10.000                - 
41 Rensning af hække 3 årigt projekt                 40.000                 40.000 

n.a. Snerydning og Glatførebekæmpelse tilbageført fra 2014         -70.000                           -                          -                           -                           -                           -                           -                - 
Samlede Gartneromkostninger Parcelhuse         -69.615                 20.000                  4.113                   4.113                           -                 50.000                 50.000                - 

Samlede omkostninger        393.099               516.200              459.760                 53.736               406.025               546.500               103.084    443.416 

ÅretsResultat, Overskud (-) Underskud (+)       -112.753                 11.700               -50.611                -45.639                  -4.971                 42.000                   5.584      36.416 

Balance Real 2015

AKTIVER  Ultimo  Bevægelser  Ultimo  Bevægelser  Ultimo 
kasse                   -                          - -                                                    - -                          
bank        639.235                49.937 689.172                              43.000 646.172              
aktiver ialt        639.235                49.937               689.172                 43.000               646.172 
PASSIVER
Skyldige omkostninger           -1.000                          -                  -1.000                  -1.000                           - 
kapitalkonto Gr.1       -293.979               -45.639 -339.619                              -5.584 -334.035             
kapitalkonto Gr. 2       -344.256                 -4.971 -349.227                            -36.416 -312.811             
passiver i alt -639.235      -50.611              -689.846             -43.000               -646.846             
Afst. -0                -674                   -674                    -0                        -674                    

Ovenstående regnskab for 2016, med tilhørende kapitalkonti er gennemset af Mette Sandahl,
Ørnebakken 59, og fundet i overenstemmelse med foreningens vedtægter.
Bankkonto er kontrolleret fra udskrifter og fundet i overensstemmelse med regnskabet

Holte
Mette Sandahl

Hele året Hele året

Regnskab og Budget for Grundejerlauget Holte Avlsgaard 2016/2017

Realiseret 2016 Budget 2017

Real 2016 Budget 2017



Konto Resultatopgørelse Real 2015 Budget 2016
INDTÆGTER Hele året Hele året Gr.1 Gr.2 Hele året Gr.1 Gr.2

01 kontingent 1, parcel        -98.225                -97.500 -99.375              -99.375                              -97.500 -97.500               
02 kontingent 2, klynge      -407.700              -407.000 -410.996            -410.996                          -407.000 -                         -407.000  

n.a. Vejprojekt indbetalt    -2.171.732                           - -                         -                         -               
n.a. Vejprojekt udgifter Rudersdal kommune     2.171.805                           - -                         -               

Samlede indtægter      -505.852              -504.500             -510.371                -99.375              -410.996              -504.500                -97.500   -407.000 

FÆLLESOMKOSTNINGER 100,00% 39,89% 60,11% 100,00% 39,89% 60,11%
10 Administration, hjemmeside, generalforsamling m.m.          21.170                 10.000                  2.564                   1.023                   1.541                   5.000 1.995                  3.006       
11 Gebyrer og PBS            4.458                 10.000                  3.000                   1.197                   1.803                   5.000 1.995                  3.006       
12 Advokat og Regnskab (eksternt)                           -                          -                           -                           - -                         -               
13 Forsikring, ansvar            1.000                   1.200                     943                      376                      567                   1.500 598                     902          
14 Legeplads            1.520                 20.000                10.695                   4.266                   6.429                 10.000 3.989                  6.011       

Samlede fællesomkostninger          28.148                 41.200                17.202                   6.862                 10.340                 21.500 8.576                  12.924     

ANTENNE 100,00% 39,89% 60,11% 100,00% 39,89% 60,11%
n.a. Serviceabonnement                          -                - 
20 Reparation og ændring          10.836                 20.000                  4.099 1.635                  2.464                                           -                          -                - 

n.a. El 1.402                 559                     843                                              -                - 
n.a. Andet                          -                - 
n.a. Copy-Dan                          -                - 
n.a. Programafgift                          -                - 

Samlede antenneudgifter          10.836                 20.000                  5.501                   2.194                   3.307                          -                          -                - 

GARTNER Klyngehusene 100,00% 9,37% 90,63% 100,00% 9,37% 90,63%
30 Gartnerentreprise, græs og hække        213.325               248.400              248.466 23.281                225.185                            232.900                 21.823    211.077 
31 Træfældning og Genplantning          95.363               124.000                80.488 7.542                  72.946                              100.000                   9.370      90.630 
32 Veje, stier og trapper                 20.000                28.684 2.688                  25.996                                57.100                   5.350      51.750 
33 Naturpleje og andre aktiviteter        115.042                 42.600                75.308 7.056                  68.252                                85.000                   7.965      77.036 
34 Kvalitetsløft Klyngehuse                 95.000                   8.902      86.099 

Samlede gartneromkostninger        423.730               435.000              432.945                 40.567               392.378               570.000                 53.409    516.591 

GARTNER Parcelhusene 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
40 Veje, fortove, stier               385                 20.000                  4.113                   4.113                           -                 10.000                 10.000                - 
41 Rensning af hække 3 årigt projekt               140.000               140.000 

n.a. Snerydning og Glatførebekæmpelse tilbageført fra 2014        -70.000                           -                          -                           -                           -                          -                          -                - 
Samlede Gartneromkostninger Parcelhuse        -69.615                 20.000                  4.113                   4.113                           -               150.000               150.000                - 

Samlede omkostninger        393.099               516.200              459.760                 53.736               406.025               741.500               211.985    529.515 

ÅretsResultat, Overskud (-) Underskud (+)      -112.753                 11.700               -50.611                -45.639                  -4.971               237.000               114.485    122.515 

Balance Real 2015

AKTIVER  Ultimo  Bevægelser  Ultimo  Bevægelser  Ultimo 
kasse                   -                          - -                                                   - -                         
bank        639.235                49.937 689.172                            238.000 451.172              
aktiver ialt        639.235                49.937               689.172               238.000               451.172 
PASSIVER
Skyldige omkostninger          -1.000                          -                  -1.000                  -1.000                          - 
kapitalkonto Gr.1      -293.979               -45.639 -339.619                          -114.485 -225.133             
kapitalkonto Gr. 2      -344.256                 -4.971 -349.227                          -122.515 -226.713             
passiver i alt -639.235     -50.611              -689.846             -238.000             -451.846             
Afst. -0                -674                   -674                    -                         -674                    

Ovenstående regnskab for 2016, med tilhørende kapitalkonti er gennemset af Mette Sandahl,
Ørnebakken 59, og fundet i overenstemmelse med foreningens vedtægter.
Bankkonto er kontrolleret fra udskrifter og fundet i overensstemmelse med regnskabet

Holte
Mette Sandahl

Hele året Hele året

Regnskab og Budget for Grundejerlauget Holte Avlsgaard 2016/2017 med kvalitetsløft

Realiseret 2016 Budget 2017

Real 2016 Budget 2017
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Formandens beretning 2016  
 

Konstituering 

Efter sidste generalforsamling 2016 konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

 
Medlem:  Ansvarsområde: 
Martin Angelo Gr I Formand, antenner, hjemmeside 
Rasmus Albrink Gr I Kasserer, naboforhold, veje, legeplads 
Martin Lange Gr I Regnskab 
Søren Bom Gr II Gartner og naturpleje 
Jørn Ohm Laursen Gr II Gartner og naturpleje  
Poul Juul Gr II Gartner og naturpleje 
 
Jakob Gregersen Suppl. Gr II 
Birger Kriegbaum Suppl. Gr I 

 
Som tidligere deltager suppleanter, der vil, aktivt i bestyrelsesarbejdet. 

 

Gartner og træfældning 

Efter nedlæggelse af fællesantenne og overdragelse af vedligehold af veje og snerydning til 
Rudersdal Kommune, er Grundejerlaugets absolut største opgave vedligehold af 
fællesarealer m.m. 

Den almindelige pleje og vedligeholdelse af græsplæner, hække, ”fodposer”, passager mod 
engen m.v. er udført af firmaet Topkapning efter indgået kontrakt. Samarbejdet med 
Topkapning har fungeret godt og til begge parters tilfredshed. 

Herudover har gartneren udført en række opgave efter regning, styret af Gartner- og 
Naturplejegruppen.  

Gartner- og Naturplejegruppens udførlige årsrapport findes som bilag til denne beretning. 

 

Bevaring af det oprindelige helhedspræg af klyngehusene på Kikhanebakken og 
Ørnebakken 

Grundejerlaugets bestyrelse har i 2016 påbegyndt udarbejdelsen af en informationsfolder om 
de muligheder og udfordringer, der er i forbindelse med den fremtidige bevaring af det 
oprindelige helhedspræg af klyngehusene på Kikhanebakken og Ørnebakken. 

Formålet med informationsfolderen er at udbrede klyngehusejernes kendskab til, forståelse 
for og accept af den fælles forpligtelse, Rudersdal Kommune, Grundejerlauget Holte 
Avlsgaard og de enkelte grundejere har for at sikre, at det oprindelige helhedspræg af de 
110 klyngehuse bevares i fremtiden. Folderens legitime baggrund er den Deklaration og 
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Vedtægt, der blev tinglyst på bebyggelsen, da den blev opført i 1970 – 72. (Begge 
dokumenter kan hentes på vores hjemmeside). 

Bestyrelsen har taget initiativ til at få udarbejdet folderen, da klyngehusene i dag er mere end 
45 år gamle og behovet for fornyet af f.eks. sternbrædder, vindues- og facadepartier samt 
renoveret murede facader m.v. er stigende. 

Folderen udarbejdes i samarbejde med Byplan, Rudersdal Kommune, da det er kommunen, 
der har påtaleretten i forbindelse med deklarationens overholdelse. Principperne i folderen vil 
blive gennemgået på generalforsamlingen. 

Når folderen er færdig vil den blive omdelt i bebyggelsen og lagt på vores hjemmeside. 

Istandsættelse af fortove og stikveje. 

Istandsættelse af private stikveje er færdiggjort, og løbende vedligehold er overført til 
Rudersdal Kommune, der ligeledes står for vedligehold af vores stamveje. 

Fortove er dog stadigvæk vores ansvar, og bestyrelsen har derfor vedtaget at lade 
ukrudtsbekæmpelse af fortove indgå i gartnerens kontrakt. 

 

Snerydning 

Snerydningen er fra 1. januar 2010 overgået til Rudersdal Kommune. 

I skrivende stund har snerydning dog ikke været aktuelt.  

  

Legeplads 

Legepladsen er regelmæssigt godt benyttet af børn og børnebørn, hvilket understreger 
behovet. 

Der har i år kun været løbende vedligehold samt istandsættelse af basketball mål efter 
vandalisme.  

Den valgte løsning er ”lettere vandalsikret”, men selvfølgelig ikke umulig at ødelægge, hvis 
nogen vil. 

Der er ikke forudset større indkøb til legeplads i år. 

 

Bredbåndsanlæg. 

YouSee har færdiggjort projektet, og alle, der ønsker det, formoder jeg har fået de kanaler 
og den service YouSee kan tilbyde. 

Projektet er herved lukket, og vil ikke optræde i årsberetningen fremover, med mindre 
uforudsete hændelser opstår. 

 

Indbetaling af kontingent 

Vi har fortsat meget få udestående kontingenter, og de skyldes oftest ejerskifte.  
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Kontingent og medlemsregistrering styres af Lise og Christian Hertz, der har påtaget sig 
denne tunge opgave uden i øvrigt at sidde i bestyrelsen. 

Jørn Ohm Laursen er fortsat som suppleant i bestyrelsen, og har forestået overdragelsen til 
Lise og Christian, og træder til, når der opstår tvivlsspørgsmål. 

 

Hjemmesiden 

Vi har i november 2015 kunnet åbne den ny hjemmeside, idet den gamle, der var bygget på 
en skabelon fra begyndelse af 2000, ikke længere kunne opdateres. 

Den nye hjemmeside er udarbejdet af firmaet Link CPH ApS i Vedbæk, hvor en af medejerne 
bor i området. Der er udarbejdet en manual, som SB og MA for tiden afprøver, og Link CPH 
har lovet at tilrette den, indtil den er så god, at hvervet med vedligehold af hjemmesiden kan 
overdrages til kommende bestyrelsesmedlemmer (eller et medlem, der ikke nødvendigvis er i 
bestyrelsen). 

Opgaven med vedligehold deles p.t. fremover i bestyrelsen mellem SB og MA, idet SB tager 
sig at opdatering på hjemmesiden og MA tager sig af medlemsudsendelser. 

 

 

 

 

 

 

Martin Angelo / (p.t. formand) 
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Årsberetning 2016 –Gartner og naturplejegruppen 

 

 

Gartner og naturplejegruppen bestod i 2016 af: 

 

Poul Juul, Kikhanebakken 129 

Jørn Ohm, Ørnebakken 48 

Søren Bom, Kikhanebakken 35 

 

Gruppen har i 2016 afholdt 6 møder med tilhørende besigtigelser. 

 

1. Hovedaktivitet 

Den almindelige pleje og vedligeholdelse af græsplæner, hække, ”fodposer”, passager mod engen 
m.v. er udført af firmaet Topkapning efter indgået kontrakt.  

Samarbejdet med Topkapning har fungeret godt og til begge parters tilfredshed. 

 

2. Opgaver udført efter rekvisition 

2.1 Udhugning og efterplantning 

Der er udført udhugning, efterplantning og udlægning af ukrudtshæmmende flis på i alt 14 steder 
fordelt på klynge A,B,C,D,E og F. 

 

2.2. Der er i årets løb fældet i alt 4 store træer.  

Der er fældet og efterfølgende nyplantet 3 stk. Serbisk gran i Klynge E. Træerne var blevet gamle 
og store og havde delt sig i toppen, så der var opstået risiko for at de ville vælte i en stærk storm.  

 

Der er fældet et stort og meget smukt bøgetræ ud for Ørnebakken 58/60. Træet havde vokset sig 
stort og flot direkte over en fælles kloakledning og det var dels i strid med ledningsdeklarationen og 
dels kunne det medfør alvorlige skader på kloakledning. Der er ikke foretaget nyplantning. 

 

2.3 Bevarende beskæring 

Der er i årets løb foretaget en bevarende beskæring af 3 store egetræer 

Med henblik på at vise at en beskæring ofte kan erstatte en fældning, er der gennemført 
beskæring af 2 store, flotte og bevaringsværdige egetræer ud for Kikhanebakken 107. En 
tilsvarende beskæring er udført ud for Kikhanebakken 33.  
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2.4 Passager og flisearealer på Ørnebakken 

Der er afgravet jord i passagen mellem Ørnebakken 12/14 idet terrænet efterhånden lå højere end 
overkant sokkel med risiko for varige skader på murværket. Efterfølgende er der sået nyt græs, 
afstukket kanter og behandlet mod græs på tilgrænsende flisearealer. 

 

2.5 Ligusterhæk på den grønne område omkring legeplads og fodboldbane 

De sener års intensive udrensning af Ahorn, Kristtjørn, snerler m.v. i Ligusterhækkene er udført af 
en beboer arbejdsgruppe. Denne opgave er fortsat i 2016 – dog med gartneren som udførende 
part, idet der var afsat kr. 10.000 hertil i budgettet.  

 

Dette beløb vist sig snart at være helt utilstrækkeligt og derfor blev der etableret en ny 
”udrensningsgruppe” der over 2 dage udførte et stort arbejde med udhugning og pensling af stød 
med væksthæmmende middel. Efterfølgende blev flere store læs udhugget grenaffald kørt væk af 
gartneren. 

 

Tidligere års udhugning af især invasive Ahorn træer havde efterladt store huller i hækken ud for 
Ørnebakken 45/47. Disse huller er lukket med 2 rækker nyplantede ”færdighæk” planter, og 
løsning af denne opgave viste, hvor dyrt det er at renovere en ødelagt hæk.  

Der må regnes med min. ca. 1.000,- pr. løbende meter hæk og da der er i alt 12 – 1400 m. hæk vil 
udgifterne til en samlet nyplantning af hækkene forventes at løbe op i ca. 1.0 mil. Kr. Derfor er det 
vigtig at renoveringen af hækkene fortsættes således at en nyplantning kan undgås. Da interessen 
for at deltage i ”hækrenoveringen” desværre er begrænset vil denne opgave realistisk set skulle 
udføres af gartneren og derfor må det forventes at der i de kommende 3 år skal budgetteres med 
ca. kr. 40.000 årligt til renovering af hækkene.  

 

2.6 Ekskursion på Grundejerlaugets grønne områder 

Den årlige beboer ekskursion rundt på de grønne områder blev gennemført lørdag den 16. April. 

Formålet med denne tur er at orientere om de planlagte opgaver på de grønne områder og høre 
beboernes ønsker og forslag. På turen drøftes også hvilke opgaver, der blandt beboerne er 
interesse for at være med til at løse på den kommende arbejds- og aktivitetsdag. 

 

2.7 Arbejds- og aktivitetsdag 

Årets arbejds- og aktivitetsdag blev afholdt lørdag den 30. April. Hovedopgaven var udlægning af 
et ukrudtshæmmende lag flis på de områder hvor gartneren tidligere på året havde foretaget 
beskæring af roser og anden bevoksning. Gartneren havde i forvejen kørt talrige bunker flis ud til 
de enkelte områder, så det var kun selve udlægningen, der var på programmet og denne opgave 
blev løst både godt og hyggeligt. 

 

Der blev endvidere som sædvanligt foretaget bekæmpelse af de enorme snerler, der kan vokse 
helt til tops i selv store træer. Mange andre opgaver, som de deltagende havde særlig interesse i at 
få løst, blev også klaret med godt humør. Og så blev der naturligvis snakket om stort og småt og 
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hilst på nytilflyttede beboere. Som sædvanligt en hyggelig dag der sluttede med en lille traktement 
på brændepladsen ved engen ud for klynge E.  

 

3. Planer for fremtiden 

På generalforsamlingen i 2016 blev der stillet forslag om at en del af Grundejerlaugets formue 
burde anvendes til at løfte kvaliteten på de grønne områder. Gartner og Naturplejegruppen har 
derfor i årets løb udarbejdet nedenstående oplæg til henholdsvis ”højnelse af plejestandarden på 
udvalgte områder” og ”renovering af nedslidte og forfaldne anlæg”. 

 

3.1. Renovering af grusstier i ”kulturpark området” i villabebyggelsen (gruppe 1)    

3.2. Renovering af Ligusterhække i ”kulturpark området” i villabebyggelsen (gruppe 1)    

3.3  Indskæring af alt for brede ligusterhække ud for Ørnebakken 45, 47 og 65 (gruppe 1)  

3.4  Afstikning af græskanter ved parkeringspladser og stier i klyngehusene (gruppe 2)   

3.5 Bekæmpelse af græs og ukrudt på flisebelagte områder i klyngehusene (gruppe 2)  

3.6 Nytænkning af anvendelsen af de tidligere småbørnslegepladser (gruppe 2)    

 

På generalforsamlingen vil disse forslag blive sat til debat med henblik på at få afklaret interessen 
for projekterne blandt beboerne. 

 

Gartner- og Naturplejegruppen, december 2016 
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