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Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 26. september 2020 

Til stede: Anette, Bjarne, Mathias og Josefine Bican 

Afbud: Ole, Josefine Hemmingsen (Barsel) 

 

Dagsorden: 

1. Markvandring 

2. Referat af møde med borgmesteren 7. september 

3. Vedtægtsændringer 

 

Ad. 1 Markvandring 

Bestyrelsen foretog den årlige markvandring, der pga. årstiden og mørket hovedsagelig foregik på 

bagstierne. Generelt ser der pænt ud, MEN der kan godt lige blive klippet lidt hist og her, så stien er 

passabel både for renovationsmændene og os andre. Der skal være passabelt ½ meter fra flisernes midte 

og ud til siderne. Våd beplantning er ingen fornøjelse at gå ind i. 

Flere har 4-kubespande og haveaffaldsspande stående på bagstier og/eller på fortovet. Der er ikke plads 

på bagstierne til 4-kubespandene, hvorfor de skal fjernes. Dertil ser det heller ikke kønt ud (se tillige punkt 

2). Husk at bagstierne er for os alle, og ikke skal gøres smallere ved for meget bevoksning eller afsætning 

af diverse genstande (dette gælder også fortovene).  

Birketræerne for enden af Lyngtoften på fællesarealet er stærk angrebet af efeu. Bestyrelsen vil søge at få 

en havemand/-dame til at beskære og fjerne efeuen så meget som muligt, så birketræerne ikke bliver 

kvalt. 

Ad. 2 Møde med borgmesteren. 

Anette deltog i mødet med borgmesteren. Der vil fra kommunens side blive sendt et referat fra mødet, 

det vil blive lagt på hjemmesiden. 

Anette kunne dog berette, at vi alle i det nye år får minimum 2, måske 3 affaldsspande: 1) 4-kubespanden 

(som vi allerede har), 2) 2-kammer spand til bioaffald og restaffald (får samme størrelse som den 

nuværende 4-kammer spand. Hertil kan man frit vælge, om man vil have en beholder til pap. Denne 

beholder vil have samme størrelse, som de to øvrige (det kunne måske være smart at dele med naboen).  

Det betyder, at affaldsbeholdere fremadrettet vil fylde rigtig meget i landskabet f.eks. på bagstierne. Da 

tømning af alle affaldsbeholdere, fra det nye år (2021), vil ske hver 14. dag, vil bestyrelsen opfordre folk til 

at tage dem ind i haverne på egen grund, så de ikke fylder og ser grimme ud på fællesarealerne. Dertil 
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kommer, at de vil have nogle størrelser, der vil forhindre passage med større og bredere ting som f.eks. en 

tvillingebarnevogn.  

Derudover er der nye løsninger på haveaffald mm. som I kan læse om her: 

https://ltf.dk/affald/affaldsordninger/nye-ordninger-i-2021/ 

Kort fortalt vil haveaffald blive hentet hver 14. dag, og der vil ikke være en beholder til det. Til gengæld 

kan man sætte så meget haveaffald ud som man vil. 

Ad. 3 vedtægtsændringer 

Bestyrelsen arbejder videre på at gøre vedtægterne mere ”up-to-date” og passende til den tid vi lever i. 

Ændringsforslaget skulle gerne ligge klar til næste generalforsamling. 

Ad. 4 Evt. Generalforsamling 2021 

 Bestyrelsen vil satse på at afholde generalforsamling d. 5. marts.  

 

 

 

 

Referent: Josefine Franck Bican 
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