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Afd. 5 Efterårs Markvandring  
Medlemmer: 
Carsten (Driftschef), Carsten Schultz-Nielsen (formand), Tina Petersen – næstformand,  

Birgit Lunding Iversen 

Afbud:  

Referat 
Dagsorden Referat 

  
1. Godkendelse af dagsorden Ok 
  
2. Orientering fra formand og driftschef 

a. Nyt i afdelingen 
b. Nyt i driften 

a. Tina fortæller om de har lavet en havegruppe der ønsker 
nogle arealer de kan råde over.  
b. Driften arbejder på at ansætte en ny synsmand og vi har 
ændret i arbejdsgangene med dette. 
Vi har indkøbt en ny bil og får lavet en overdækning på 
Egernvej.  
Der er ved at blive udarbejdet arbejdsgange for arbejdet i 
driften.  
Driftens mål for 2022 er, ved alle opgave skal være gode til 
at kommunikere tilbage eller informere lejerne om status 
på opgaven.  

  
3. Markvandring 

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

a. Niveau svinger fra ikke tilfredsstillende til pænt 
vedligeholdt.  
Der skal ryddes pænere op efter hækklipning, der ligger for 
mange rester.  
Beplantning ved side pladsen foran bygningerne mod nord 
skal klippes. 
Rundt om træerne skal der fyldes jord og strøs græs. 
b. Der er fliser på gangarealerne der er sunket og skal 
rettes. 
Alle forbud skilte på bygningen og græsarealet fjernes. 
Rengøring/alge bekæmpelse skal kontrolleres efter det er 
udført, dette er ikke udført godt nok. 
 
 

  
4. Gennemgå nye punkter fra sidste afdelingsmøde 

a. Opsætning af handicap  
a. Der monteres et skilt på den ene gavl. 

  
5. Drøftelse af nye idéer fra driften og afdelingen 

a. Flytte skilte i græsplænen 
b. Lave flise belægning under bænken, bagved garagen 
ved skuret og lave et bål område ved indkørslen mod 
nord. 

a. Skilte fjernes. 
b. Carsten (drift) lavet et forslag på dette og fremlægger 
det til næste markvandring + økonomi hertil. 



 (1)  

 

2 11. november 2021 

c. Omlægning af bed mod nord  c. Næsten alle planter i bedet mod nord skal væk og 
plantes bunddække, der holdes et møde med 
afdelingsbestyrelsen, Carsten (drift) og Glen 

  
6. Status på helhedsplan for afdelingen Carsten fortæller 

Pt. er at landsbyggefonden har prægodkendt alle vores 8 
afdelinger der er indsendt og nu afventer vi kommunen for 
en endelig godkendelse.  
Men dette er en lang proces og I vil blive informeret 
løbende. 

  
7. Status sidste års vinterbekæmpelse   Driften har haft et møde med Hede Danmark og har rettet 

til så de ikke fjerner sne på de små stier, men kun salter. 
  
8. Evt. 
a. Rengøring af skraldespande i skure 

Taget til efterretning. 

  

 


