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1 19. november 2021 

Afd. 17 Efterårs Markvandring  
Medlemmer: 
Carsten (Driftschef), Ulla Hald, Ole Viborg Pedersen, Kirsten Egeskov, Asta Blond Clausen 

Afbud: Karna Johansen 

Referat 
Dagsorden Referat 

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

a. Nyt i afdelingen 
b. Nyt i driften 

a. Ulla for tæller der er et godt samarbejde og der skal 
være julehygge den 20.11.2021 og  
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. Lejerne syntes det nye bunddække er grimt, dette lytter 
driften til og vil ændre i fremtiden. 
Der mangler en hæk i hjørnet mod naboen i 
højgårdsparken. 
b. Der er 1 stk. dæksler der synker ved Søparken nr. 31 

  
4. Gennemgå nye punkter fra sidste afdelingsmøde a. strømstik til julelys 

b. opsætning af nabohjælp skilte 
  
5. Drøftelse af nye idéer fra driften og afdelingen a. Ved Søparken 2 skal der plantes bunddække (se 

vedhæftet bilag 1) 
b. Nedlæg bede over for legepladsen og plan bunddække 
d. Der er blevet aftalt at betonrør fjernes. 
e. Park borde og bænke bliver sat ind i værksteder af AAB 
og bestyrelsen står for slibning og maling af dem.  
f. Infotavle Højgårdsparken samt placering af infotavlen. 
g. C22.1 skilte ved Søparken lige nr. (indkørsels forbud) skal 
skiftes 4 stk. 
h. Depotskur ved Søparken 26 sokkel, Carsten snakker med 
Elin om nøgle. 
i. Sidste gang græsklipning er blevet udført. 
j. Der må gerne opsætning af lys i flagstænger nu. 
k. Jorden udenfor hækken Søparken 13-43 skal fræses. 
l. Varde Kommune Træer Søparken 13-43 Preben Nielsen 
information 
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m. Nyt flagsnor til forår ved Søarken 23, bliver skiftet. 
n. Gulmaling ved stien Søparken 37, der er blevet drøftet 
mulighederne for dette og der er besluttet at vi venter. 
o. Tidspunkt for juleferie i AAB, driften telefonen er åben i 
juleferien. 

  
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.  
  

 


