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Evaluering af havedagen 

Tusind tak til alle for jeres indsats på havedagen. Vejret var med os, vi fik styr på 

fællesarealerne og samtidig en god snak over noget god mad og dejlige kager med 

øl/vand og kaffe til! 

 

Maling 

Der vil blive indkøbt maling til legehus, gyngestativ og et par spande med grå maling 

til reparation af skader på skure og/eller hegn. 

 

Legepladsen/Torvet 

Så er gartneren færdig på Torvet. Vi arbejder videre i bestyrelsen på hele tiden at lave 

forbedringer, så flere og flere andelshavere får lyst til og gavn af at benytte stedet til 

socialt samvær. 

 

Senest er der indkøbt nye legeredskaber (vippehval og legetraktor med lad) og vi er 

ved at undersøge markedet i forhold til et bålfad. 

 

Man skal huske at lægge net over sandkassen, når den har været brugt. Der hænger en 

spand på siden af legehuset, hvor nettet kan placeres, når sandkassen er i brug. 

 

Ved fordelingen af græsslåning i 2021 er det nylagte rullegræs på torvet/legepladsen 

ikke medtaget. Græsset vil i løbet af året, efter brugsanvisning fra rullegræsfirmaet, 

blive slået og vedligeholdt af Flemming i nr. 25. 
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Ny græsslåmaskine 

Med hjælp fra Tom i nr. 9 har vi indkøbt en elektrisk græsslåmaskine. Den bruger 

samme batteri som vores øvrige maskiner og står nu i redskabsskuret sammen de 

andre græsslåmaskiner. 

 

Fjernelse af sten 

De løse sten på kørearealerne har været til stor irritation for mange. De er blevet slæbt 

ind i både biler og boliger. Nu er de væk og bunken med sten på P-pladsen forventer 

vi bliver afhentet en af de nærmeste dage. 

 

Kommunens forskønnelsespulje 

Birgitte i nr. 5 har på vegne af de to foreninger ansøgt kommunen om et beløb fra 

Forskønnelsespuljen til en såkaldt førne-rensning af engen. 

Vores ansøgning er imødekommet med et beløb på 16.200 kr., således at vi kan få 

fjernet gammelt græs og tilgodese blomstrende urter og det vilde dyre- og planteliv på 

engen.  

Det skal helst ske inden der er kommet for megen spiring. 

Vi fik bevilget pengene d. 6. april, har et år til at få pengene brugt og førne-

rensningen vil blive udført i februar 2022. 

 

Opfordring 

Det er så fristende at skræve over planterne langs P-pladsen, men planterne tager 

skade af det. Gør også jeres gæster opmærksomme på, at det ikke er en god idé. 

 

Rotter 

Der er observeret tegn på rotter i nogle af vores udhuse. Det er anmeldt til kommunen. 

Vi vil anbefale, at man ikke fodrer fugle eller opbevarer ting i skurene, som rotterne 

kan spise. De skulle især være glade for græsfrø. 

 

Hul i taget 

Ved de sidste par dages regn har vi konstateret, at der er hul i taget på cykelskuret. Vi 

har haft kontakt til tømrerfirmaet Wolff Svendsen, der kommer og reparerer det. 

 

Fuger i badeværelserne 

Fugemanden er nu færdig og vi håber, at alle er tilfredse med det udførte arbejde.  

 

Bestyrelsen har deres næste møde d. 14. juni 2021. 

 

 


