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1 16. november 2021 

Afd. 11 Efterårs Markvandring  
Medlemmer: 
Carsten (Driftschef), Majbritt Iversen (formand), Marianne Elnegaard Christensen 

Afbud: Susanne Bernth 

 

 

Referat 
Dagsorden Referat 

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

a. Nyt i afdelingen 
b. Nyt i driften 

a. Intet nyt, da der lige har været afdelingsmøde. 
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. De træer der er markerede med en hvid brik, skal 
fælders. Der er træer der skal beskæres. (se bilag 1) 
Der skal plantes nye træ, placering og antal venter til 
næste markvandring. 
Der plantes mere hæk ved målpladsen ud for 
Isbjergmøllevej 22. 
Læhegnet ved Egernvej skal skæres ned i ca. 3 m. 
b. Der er 3 steder støttemuren er ved at skride ned. 

  
4. Gennemgå nye punkter fra sidste afdelingsmøde a. Fjerne æbletræer  

b. Flere små skraldespande der skal placeres en jf. bilag 1.  
c. Bord/bænke ved hjortestien 35-41 og ved Egernvej 28 
der skal placeres en jf. bilag 1.  
d. Fjerne bredde hække på egernvej er blevet drøftet, 
Carsten kommer med et forslag til næste markvandring. 
c. Udsmykning af betonrør (skal afdækkes) 
d. Tørreskur til scooter ved Isbjerg Møllevej/ndr. boulevard 
det er vigtigt at der er lukket. 
e. Skift plankeværket ved trivselshuset, dette er i gang sat. 
f. Gelænder til alle ned gange, dette er i gang sat. 
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5. Drøftelse af nye idéer fra driften og afdelingen g. Der er ønsker om flere buske og træer generelt, dette 
drøftes igen til næste markvandring. 
h. Der monteres en bum ved isbjergparken mod nord, så 
der ikke kan køres ind på plænen. 

  
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. 
  
8. Evt. Afdelingsbestyrelsen gør opmærksom på der skal beskæres 

træer på hjortestien, før der kan montering af julepynt. 
  

 


