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Afd. 5 Efterårs Markvandring  
Medlemmer: 
Carsten (Driftschef) og Glenn (Grøn team leder) 

Tina Petersen (formand), Carsten Schultz-Nielsen, Birgit Lunding Iversen, Hilmar Larsen 

Afbud: Britta Marie Pedersen 

Referat 
Dagsorden Referat 

  
1. Godkendelse af dagsorden Ok 
  
2. Orientering fra driftschef 
a. Nyt fra driften 

  
a.  
AAB Varde er med i et fælles udbud på måler. 
Dette vil blive rullet ud i 2023-2024 
Der er udarbejdet et forslag til ny vedligeholdelsesreglement, 
dette vil blive arbejdet videre med. 
Afdelingsbestyrelsen vil blive indkaldt til møde om 
vedligeholdelsesreglement, så vi i fælles skab kan lave et forslag 
der kan komme med til afdelingsmødet 
Driftens mål for 2022 er forsat, ved alle opgave skal AAB være 
bedre til at kommunikere. 

  
3. Markvandring 
a. Gennemgang af de grønne arealer 
b. Gennemgang af belægning og materiel 
 

 
a.  
Der er et sygt træ ved sigen ud for nr. 16 til venstre set fra 
bygningen. Dette træ vil blive fjernet. 
Rundbedet ved nr. 12 er der flere planter der er gået ud. 
Der vil blive plantet efter. 
Hækken mod fortovet har generet gående i sidste del af 
sommeren. 
Siden mod fortovet vil blive klippet 2 gang om året fra næste år. 
 
b.  
Der er konstateret meget mos og ukrudt i belægningen generelt. 
Dette er taget til efterretning. 
Belægningen under bordbænksættet ønskes flyttet. 
Ny placering er på forsiden af bygningen ca. i midten af 
græsarealet. 
Der er konstateret at jorden skrider ud i belægningen ved bedet 
mellem bygningerne og ved bunkeren. 
Der monteres en kantsten. 
 

  
4. Drøftelse af nye idéer fra driften og afdelingen Taget til efterretning 
  



 (1)  

 

2 25. oktober 2022 

6. Evt. 
a.  

 
a.  
Der er konstateret at der fugle der sider på nedløbet under taget, 
dette medføre at ekstra rengøring. Der vil blive monteret pigge 
oven på de vandrette stykker nedløb. Dette vil blive udført næste 
gang der er arbejde med en lift i området. 

  

 


