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Til stede: formand Kim Gejbøl, kasserer Kaj Bager, Lars Rahbæk, Susanne Folsø og Merete Schultz (ref.) 
Under pkt. 2 deltager også gartner Ulrik Hauge 
 
Afbud: næstformand Kent Hansen, 
 
Dagsorden:  
 

1. Opfølgning på referat fra 
møde den 16. februar 
 
 

Referatet gennemgået 

2. Status på de grønne områder 
 

Gartner Hauge gennemgik arbejdet der er gennemført fra efterår 
16 – 1. marts 2017. Træer er fældet ved Kirsebærgrenen, 
derudover er der fældet tre træer forskellige steder i området, 
hvor træerne havde skader i kronen og sluppet rodfæstet. 
Disse arbejder var igangsat af bestyrelsen som en fortsættelse af 
kontrakten der indgået 1. april 2016. 
 
I øjeblikket ryddes op i flere af øerne i området, og der bliver 
stubfræset samt sået græs. 
 
Planen er at udvalgte områder nyplantes med eksempelvis 
frugttræer i løbet af foråret når vejret arter sig.  
 
Ifølge arbejdstilsynet skal fodboldmålene have monteret hjul, så 
gartnere ikke skal bære rundt på målene. Bestyrelsen kigger på 
dette i løbet af foråret. 
 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra beboer vedr. 
arbejdet med fældning af træer. Beboeren ønsker mere 
information i forbindelse med fældning af træer. Bestyrelsen vil 
bestræbe sig på at informere mere om evt. kommende større 
arbejder og vedligehold i de grønne områder. Derudover har der 
været afholdt et møde mellem beboeren og en repræsentant fra 
bestyrelsen. 
 
På næste møde vil bestyrelsen gennemgå kort/fotos over området, 
for at færdiggøre en samlet gartnerplan. 
 
 

3. Regnskab Orientering fra KB: Regnskab for 2016 er ved at blive færdiggjort – 
herefter sendes det til revisor. Regnskabet fremlægges 
repræsentantskabet til godkendelse 
 
Enkelte afdelinger mangler at betale kontingent, KB udsender 
rykker. 
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Bestyrelsen beslutter at indkøbe et nyt og mere moderne 
regnskabssystem. Prisen er 99,- pr. måned. 
 

4. Aktiviteter Skt. Hans: Gartner Hauge klargør pladsen til bål og placerer bålet så 
det er klar på dagen. MS forsøger at få aftale i stand med båltaler. 
 
 

5. Eventuelt Møde overvejes m. vejinspektør Torben Bastholm Hansen fra 
Odense Kommune vedr. plan for opretning af fortove og lignende. 
LR kontakter vejinspektøren. 
 
Henvendelse vedr. sikker skolevej over broen til Rosengårdskolen – 
KB tager kontakt til kommunen for at undersøge en mulig løsning. 
 
 

6. Næste møde Næste møde er den 23. marts kl. 19.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


