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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 19. august 2015-08-21 

Til stede: Annette. Dorthe, Ole, Peter, Josefine 

 

Markvandring 

Det er tydeligt at vejlaugene er begyndt at fungere ordentligt! Det ser godt ud. Tak for det. 

Josefine har investeret i en ukrudtsbrænder med et stor gasflaske. Vejlaugene, og kun vejlaugene, kan låne den efter 

aftale til kanter, og især til trekanterne på fortovet ved indkørslerne til vejene. Her må man også gerne fjerne den 

overskydende jord. Bevoksningen ødelægger fliserne og gør dem skæve. 

Husk af beskærer bevoksningen på bagstierne, således at der er fremkommeligt: Adgangsvejene skal være frie 0,5 

m på hver side af flisegangens midte op til 2 m højde– både for dine naboers og renovationsfolkenes skyld. Dette 

betyder også, at henstillede genstande, f.eks. skraldespande, kantsten eller blomsterkummer skal flyttes mindst 

0,5 m væk fra midten af fliserne. 

 Forestil dig at du selv går ned af stien efter det har regnet og alt er vådt. Vi risikerer, at renovationsfolkene vil have 

skraldespandene flyttet om på forsiden af husene. 

Særligt bagstien mellem Lyngtoften og Havretoften, samt Bygtoften lige numre trænger til en saks. 

Hækkene ud mod fortovene (også til Lystoftevej) bedes beskæres, således at hele fortovet kan anvendes. Et godt 

eksempel på, hvordan det burde se ud er Havretoften nr. 1. 

Hækkeklippevejledning: Hækken bør klippes, så den er bredest forneden. Dermed kan sollyset lettere 

trænge helt ned til bunden af hækken, så den bliver ved med at være tæt og grøn forneden. En god samlet 

bredde er 30 cm i toppen og 40-50 cm ved jorden. Dvs. hækken rager 25 cm ud til hver side nede ved 

bunden. Hvis hækken er for bred i toppen, risikerer du, at den vælter eller knækker, når der falder en 

masse tung sne på den. Sørg for at klippe så meget af hækken, at den ikke bliver bredere og bredere for 

hvert år, der går. Selvom hækken ser lidt skallet ud, når du er færdig, bliver den hurtigt grøn igen. 

Det var dejligt at se, at de knækkede  fliser ved indkørslen til Bygtoften i forbindelse med byggeriet af det ny 

plejehjem, nu er blevet skiftet. 
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Parkering og opbevaring 

Parkering og opbevaring skal ske, således at man tager mest muligt hensyn til naboerne. Trailere og den slags 

opbevares på egen grund. Der er ikke tilladt at benytte fortovstrekanterne ved indkørslerne til vejene eller 

vendepladserne som parkeringsplads. 

 

Hjemmesiden 

Bestyrelsen arbejder på, at få opdateret hjemmesiden, hvor der er behov. 

 

Stige 

Der vil blive indkøbt ny stige, da den eksisterende ikke fungerer efter hensigten. 

 

Indbrud 

Meddelelse fra beboer Lyngtoften ulige numre om, at det inden for den seneste måneds tid har været 

indbrudsforsøg på pågældende bopæl, da der var mærker derefter på køkkenvinduet.  

Vi kan kun opfordre til, at man melder sig til nabohjælp  https://din.nabohjælp.dk/account/signup 
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