
 (1)  

 

1 19. november 2021 

Afd. 25 Efterårs Markvandring  
Medlemmer: 
Carsten (Driftschef), Bent Clausen Jensen (formand), John Nielsen (næstformand),  

Thyge Jørgensen (1. suppleant), Carl Skyum (2. suppleant) 

Afbud: Eva Hørdum (sekretær) 

Referat 
Dagsorden Referat 

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

a. Nyt i afdelingen 
b. Nyt i driften 

a.  
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. Der blade i voldgraven på etape 1, vil blive fjernet.  
b.  
 
 

  
4. Gennemgå nye punkter fra sidste afdelingsmøde a.  

 
  
5. Drøftelse af nye idéer fra driften og afdelingen a. Carsten viser oplæg til molokker og ændring af p-areal 

etape 1 
b. Skilt ved indkørsel "P-pladser forbehold Åhavens 
beboer". Vil blive monteret. 
c. Høje træer fældes i sumpen, udtydning. Dette vil blive 
udført i vinter, men kun dem der kan vælte i en storm. 
d. Sunkne terrasser og haver og opfyldning af vold.  
Dette bliver udbedret af Ingeniørerne. 
e. Bøgehæk fjernes ved P-pladser i Etape II 
Carsten undersøger denne sag. 
f. Sunkne fliser på vejen og diverse huller, er blevet noteret 
ved bygherregennemgangen.  
g. Drift skaffer instruks for termostater FII, og der skiftes 
batteri hen over vinteren. 
h. Til næste år vil der blive anlagt P-pladserne i gavlen på 
etape II. 
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i. Driften løser problemet med blade i riste. 
j. Nye afskærmning etape II er blevet monteret, der 
kommer også i gavlene. 
k. Det er ikke muligt at flytte miljøgården ud mod P-pladse.  
l. Der vil blive monteret overdækning over indgang døren 
på 1. etage etape I. og 2 til næste år.  
m. Carsten lejerne at de drøfter EL-stander til et 
afdelingsmøde. 

  
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.  
  

 


