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 21.08.2020 
 

 

Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2020. 
 
Mødet blev afholdt mandag, den 17. august 2020, kl. 19:30 hos PJ, Kikhanebakken 129 

 
Deltagere: 

 

Gr. I: 
Martin Harding Lange (MHL) 
Tage Heering (TH) 
Lars Nørgaard (LN) 

 
 

Gr. II: 
Poul Juul (PJ) 
Søren Bom (SB) 
Pawel Zakrzewski (PZ) 
Charlotte Klitholm (CK) – suppleant 
 

 

Fraværende:  
   Claus Femerling Petersen (CFP) – suppleant Gr. II 

I 
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Agenda: 

Agenda iht. mødeindkaldelse udsendt af SB d. 31. juli 2020. 
 
 

1. Valg af referent: 
 
Beslutning: 
Pawel (PZ) blev valgt 

 
2. Godkendelse af referat fra 3. bestyrelsesmøde (skriftlig) 2020 afholdt d. 14. maj 2020 

 
Beslutning: 
 
Referat godkendt uden kommentarer. 
Referatet fremsendes af SB til bestyrelsen.  
 

3. Orientering fra formanden 
 
Formanden har i mail af 26. maj 2020 til bestyrelsen meddelt, at han har som følge af stigende 
arbejdspres i sin erhvervs-karriere besluttet at stoppe som formand for bestyrelsen. 
 
Beslutningen kræver en ny konstituering af bestyrelsen. 

 
Beslutning: 
Formandsposten forbliver indtil videre ubesat. SB fortsætter arbejdet i bestyrelsen som 
menigmedlem 
Der skal udarbejdes en model for behandling/svar i forbindelse med henvendelser modtaget 
fra grundejerne i perioder mellem bestyrelses møder. 
 

4. Ny konstituering af bestyrelsen 
Vedtægterne for Grundejerlauget indeholder en bestemmelse om at ”formandshverv skal gå 
på skift inden for de 2 grupper hvert andet år”. Da den nuværende formand, der er valgt fra 
gruppe 2., sidder i sin 2. periode, vil det være naturligt - og i overensstemmelse med 
vedtægtens bestemmelser at den nye formand vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne fra 
gr. 1 
 

Formand:    Vakant 

Næstformand:    MHL  

Bestyrelsens opgaver fordeles således for året 2020:  

Sekretær:    PJ 
Kasserer:    MHL, Lise og Christian Hertz  
Bogholderi:   MHL, Lise og Christian Hertz 
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Regnskabssystem og årsregnskab:  MHL, Lise og Christian Hertz 
Gartner og Naturplejegruppen:  PJ, PZ, SB, CK 

Legeplads:     SB 

Veje og fortove:   MHL, PJ 
Bevaring, miljø, bygninger:   PJ, PM (K 143) 

Administration af hjemmeside:  SB 

 
Beslutning: Ændring af bestyrelsens sammensætning offentliggøres på hjemmesiden 

 
5. Orientering fra Gartner og naturplejegruppen - PJ 

 
5.1 Der foreligger nedenstående budgetopfølgning pr. 28.07.2020 
 

 
 
Der er en beklagelig bemærkning til regnskabsresultat for gartnergruppens område. I den foreliggende 
kontrakt er udgiften til hækklipning anført til 47.717,- hvilket blev opfattet som en beskeden stigning 
på ca. 3.313,- i forhold til den tidligere kontrakt. Det er derfor en ubehagelig overraskelse at beløbet 
på 47.717,- kun dækker den 1. hækklipning og at den samlede udgift til hækklipning derfor i 
kontrakten er anført til 2 X 47.717,- svarende til 95.434,- årligt. Bilaget vedr. 1. hækklipning er forsynet 
med nedenstående påtegning: 

18.07.2020 
Bemærkning til Søren Bom og Martin Lange 
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I den underskrevne kontrakt 2020-21 med gartneren er beløbet for klipning af hække pr. gang kr. 47.717,- inkl. moms. I kontrakten 2018-19 var beløb et for 
klipning af hække 1. og 2. gang 44.400,- inkl. moms.  

I mine bemærkninger til den nye kontrakt har jeg anført en stigning på kr. 3.317,- til hækklipning. Jeg har ikke været opmærksom på at beløbet i den nye 
kontrakt “var pr. gang” således at hækklipningen kommer til at koste 95.434,- hvilket er en stigning på 51.034,-.  

Op til udfærdigelse af kontrakten havde jeg sagt til gartneren at jeg ikke var tilfreds med hækklipningen. Hækkene var skæve og meget uens i højde og 
bredde. det skulle der rettes op på og derfor ville jeg kun acceptere en kontraktperiode for hækklipningen på 1 år.  

Der er således 2 forhold i denne sag. Jeg har overset at kontraktbeløbet var 2 x kr. 47.717,- og gartnerens pris er efter min mening helt urealistisk høj - og 
gartneren har heller ikke gjort mig opmærksom på, hvad der skulle begrunde en fordobling af den gamle pris.Budgettet til hækklipning er i 2020 47.717,- og 
der er derfor ikke dækning for udgiften til 2. klipning.  

Kontrakt eller ej - så har jeg nu aftalt med gartneren at vi kun klipper hækken 1. gang i 2020. Dermed holder vi budgettet 
og da kontrakten vedr. hækklipning kun gælder for 2020, kan vi se om vi kan lave en fornuftig aftale gartneren for næste år.  

Måske viser det sig at vi kan nøjes med een klipning af hækken omkring 1. august. Med disse bemærkninger anviser jeg nærværende faktura nr. 739 til 
betaling. Bilag nr. 19 - 2020  Konto 30 - Hækklipning  Poul Juul  

Det er gartnergruppens opfattelse at gartneren accepterer, at hækken kun klippes én gang i 
2020, da der ikke er budgetmæssig dækning til mere. Kontrakten vedrører kun 2020 og der er 
derfor mulighed for både at indhente alternative tilbud på hækklipning og at aftale hvornår og 
hvorledes hækken klippes fremover. 
 
Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til andre bemærkninger vedr. 
gartnergruppens budget.  
 
Beslutning: Taget til efterretning 
 
5.2 Generel drøftelse af pleje og klipning af de store Multiflora roser ved gavle og 
gårdhavemure 
 
Der er i løbet af sensommeren kommet en del henvendelser vedr. nedklipning af roser ved 
gavle og gårdhavemure. En del argumenterer med at:  
 
1.: Murværket skal omfuges - og mureren skal have arbejdsplads. Men er det 
grundejerlaugets eller husejerens problem? 
2.: Der er for lidt ”udsyn” når roserne er så høje - Men er det grundejerlaugets problem? 
 
Der administreres p.t. efter følgende bestemmelser, anført i Info folderen til klyngehusejere 

 
Der er mange klyngehusejere mod naturparken, der hvert år for egen regning bruger mange 
penge på at holde beplantningen nede, så der er udsigt. Hvis grundejerlauget skal til at 
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afholde udgifter til ”beskæring for udsyn” langs slugter må det forventes at klyngehusejere 
mod naturparken også vil anse det for Grundejerlauget opgave at sikre deres udsigt. 
 
De markante rosenbeplantninger langs gavle, gårdhavemure og slugter sikrer bebyggelsen en 
smuk grøn indramning og et fint, grønt helhedspræg.  
 
Der er udviklet effektive fingerklippe maskiner med kipbar fingerklipper. En sådan maskine vil 
uden problemer hurtigt kunne skære en rosenbeplantning ned til 0.4 m. højde - og så går der 
5 - 7 år inden roserne er tilbage i fuld højde igen - men hvad så med det grønne 
helhedsindtryk? 
 
For at få en tilkendegivelse af stemningen til denne sag blandt klyngehusbeboerne kan det 
overvejes at arrangere en ”sensommervandring” på fællesarealerne, hvor emnet kan drøftes. 
 
Beslutning: Grundejerlauget vil ikke påtage sig ansvar for eventuelle fjernelse af beplantning 
langs husmure i forbindelse med fugearbejde planlagt af husejer. 
 
5.3 Drøftelse af Grundejerlaugets rolle ifm. bekæmpelse af skadedyr 
 
Vi får en del henvendelser angående skadedyr (mosegriser), som plager en del grundejers 
haver ved at gnave i planterne. Der har ligeledes været forslag fra Lone Gregersen K8 om at 
pålægge grundejerlauget og dermed alle grundejere at betale for en fælles indsats mod 
mosegrise i de private haver. Det er dog blevet afvist på seneste generalforsamling – og i 
stedet blev der fra formandens side opfordret til at gå sammen i et privat frivilligt initiativ. 
Denne opfordring tog Lone Gregersen K8 imod, men vi har fra bestyrelsens side ikke hørt fra 
Lone sidenhen.  
 
Drøftelse – hvordan skal bestyrelsen og i særdeleshed gartner og naturplejegruppen håndtere 
henvendelser om skadedyr? 
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På de 2 sidste Generalforsamlinger fremlagte forslag om fælles indsats blev nedstemt af 
deltagere. 
 
Beslutning: Grundejerlauget vil ikke igangsætte fælles bekæmpelse af mosegrise. 
 
 
 
 

http://www.holteavlsgaard.dk/
sbom0001
Fremhæv

sbom0001
Fremhæv
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6. Opfølgning på punkter fra referat 2. og 3. - 2020 
 
6.1.: Vejvedligeholdelse, glatføre bekæmpelse og snerydning. 
Fællesudvalget for Grundejerforeninger har på sit møde den 11. august besluttet at acceptere 
to tilbud, som på de fire udbudsområder er de billigste. Til asfalt opgaven blev valgt Pankas, 
og til de øvrige opgaver valgt BS Landskabspleje. 
Fællesudvalget har inviteret repræsentanter af alle kommunens grundejerforeninger til et 
orienteringsmøde om sagen. 
 
Beslutning: PJ sender et brev til Lars Kristensen fra Fællesudvalget med bekræftelse at 
Grundejerlauget indgår i fællesaftalen vedr. snerydning og glatførebekæmpelse. 
Grundejerlauget sender ikke en repræsentant til mødet. 
 
6.2.: Hjemmesiden 
SB orienterer at arbejdet pågår og forventes afsluttet snerest. 
 
Beslutning: Taget til efterretning  
 
6.3.: Omlægning af busdriften 
Grundejerlauget har sendt et indsigelsesbrev til kommunalbestyrelsen dog uden forventning 
at kommunen ændrer beslutningen. 
 
Beslutning: Afventer videre udvikling af sagen. 
 
6.4.: Det nye affaldssorteringssystem 
Der har været mulighed for at til / fravælge beholdere til plast/papir og glas/metal. Frist for 
tilmelding var den 30.juni 2020. De nye beholdere bliver leveret i løbet af oktober 2020.  
Udfordringen for Grundejerlauget bliver at sikre at beholdere ikke kommer til at stå på 
fællesarealerne. 
 
Beslutning: Intet at bemærke. 
 
6.4.: Nyt om salg af den kommunale institution på Egebækvej  
 
Beslutning: Intet at bemærke. 
 
7. Orientering fra bevaringsgruppen 
 
Beslutning: Intet at bemærke. 
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10. Eventuelt 

 
Bestyrelsesmøde nr. 5:    Mandag den 16. november 2020 
Bestyrelsesmøde nr. 6:   Mandag den 18. januar 2021 
Generalforsamling 2021:   Marts 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet slut ca. kl. 21:20 
 
 
. 
 
Med venlig hilsen 
 
Pawel Zakrzewski 
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