
 

1. UDKAST 
Referat af bestyrelsesmøde  
mandag den 6/5 2019 kl. 19.00 

Fælleshuset (Stævnen) 
 
Deltagere: Søren Thostrup & Kaj Gefke (afløser for Karen Hare og ankermand på affaldsprojektet i 
Masten-Sprydet), Mia Vergo & Gunnar Rasmussen, Anita Kjeldsen & Lise Jensen, Arne Kaae & 
Marianne Madsen, Peter Winston Bach & Erik Vølund Mortensen samt Erik Jørgensen. 
Fraværende: Karen Hare 
Gæst: Mogens Arndt fra Jollen-Staget ifm oplæg til affaldssortering 

 
1. Foreningens økonomi 

v/ Erik J. Ingen bemærkninger til regnskabs-status pr. 30.04.2019. 
 

2. Grønne områder 
v/Marianne.  

• Status: LumberJacks blev 10.500 kr. mindre end budgetteret. Alt andet kører 
planmæssigt. 

• Beslutninger om vedligeholdelse af ”hæk” mod Klostermosevej, beplantning om-
kring søen mellem Fodboldmarken og Stævnens Fælleshus samt beskæ-
ring/udskiftning af Æblestiens træer udskydes til efter den årlige ”markvandring” 
til efteråret. 

• Marianne kontakter Lasse om to ekstra sten bag Jollen-Stagets fælleshus. 
• Alle foreninger opfordres til at oplyse deres medlemmer om, at der ikke må afle-

veres jord og sten på den grønne affaldsplads ved Sprydet. (Foto af skilt er ved-
hæftet). 

• Marianne kontakter Lasse og beder ham om at komme med oplæg til, hvordan 
ukrudtsbekæmpelse m.v. kan ske så ”grønt” som muligt. 

 
3. Kommunens m.fl.s beskæring af de grønne områder 

• v/Peter 
Banedanmark har oplyst, at de skærer bevoksning og træer helt ned på volden 
mellem Poppelgården og Banen. Dog tidligst om to år.  

• Lokalbanen, der ejer volden bag Poppelhaven, fjerner kun træer, hvis de er i fare 
for togtrafikken, og har derfor ingen planer om at gøre det foreløbig. 

• Kommunen har beskåret bevoksning og fældet 13 træer på skråningen fra 
Poppelstien ned mod Nørrevej. 

• Peter skriver brev til Koefoed, NSVP, om at genbesøge stederne fra 
besigtigelsen i efteråret 2017. 

• GF Roret har besluttet (og betaler selv for) at fælde tre kirsebærtræer ved 
Stamvejen. 
  

4. Klimasikring af Borupgård  
Peter sender Rapport fra Orbicon om klimasikring til bestyrelsen.  
Konklusioner og evt. handlingsplaner tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 
5. Ændring i vedtægternes § 11 

Det besluttes på årets sidste bestyrelsesmøde, om Gunnars forslag til ændring skal 
med på generalforsamlingen i januar 2020. 

 
(fortsættes…) 

G/F BORUPGÅRD 



6. Ny affaldsordning i 2020 
• Jollen-Stagets oplæg til affaldssortering: Hver bolig har kun én spand til hhv. mad- og 

restaffald, mens alt andet bliver afleveret i fælles nedgravede beholdere. Stævnen er i 
gang med at etablere en lignende løsning. 

• Roret, Snekkerhusene og Masten-Sprydet melder senest den 1. juli til Jollen-Stagets 
ankermand på projektet, Mogens Arndt, om de ønsker at arbejde videre med tilsvarende 
løsninger, så ”stordrifts-fordele” mht. pris, valg af entreprenør, leverandører, myndigheds- 
og sagsbehandling og godkendelser kan opnås.  

Kontakt: Mogens Arndt, Staget 18, amarndt@mail.dk, fastnet 49 22 03 07, mobil 40 26 42 22 
 

7. Næste bestyrelsesmøde. 
Dato: Mandag, den 19. august kl 19:00 
 
 
 
 
 

Peter Winston Bach 
9/5 2019 


