Markvandring 20.06.2015

Referat fra på markvandring 20. juni 2015 – kl. 10-14. (Mogens, Frands, Bent, Benny og Poul)
Aktiviteter der skal gennemføres:
1)

1) ’brandvej’ mellem Birkestien og Bøgestien
- Der skal rettes henvendelse til nogle af grundejerne, for at få beskåret mod ’brandvejen’
- Mogens kontakter.
- Der skal rettes henvendelse til Knud, da han skal beskære/klippe hele modsatte side og
efterflg. fjerne det.

2)

2) Hasselvej
- Der skal rettes henvendelse til Knud, da han skal slå græs på vendepladsen, klippe hæk
rundt om fællesareal og efterflg. fjerne afklip.
- Hasselvej skal repareres for huller

3) 3) Lindestien
- Lindestien skal repareres for huller
- Græsset på stien for enden af Lindestien skal slås
4) 4) Brandstien mellem GF Ingershøj og GF Birkely (fra Lizzivej til Tørvemosevej)
- Buske skal klippes ind mod GF Ingershøj
5)

5) Mælkevejen
- Huller ved chikane skal udbedres

6)

6) ”Skoven” ved Tørvemosevej (arealet på begge sider af Ahorn Alle mod Tørmosevej)
- Væltede træer skal trækkes ud / fjernes

7)

7) Ahorn Alle
- Grene der hænger ud over Ahorn Alle skal klippes ned

8)

8) Fyrrevej
- Steder hvor der skal klippes tilbage? - Mogens vurderer og tager kontakt efter behov.

9)

9) Kontakt Plantagen vedr. træfældning ved det grønne Trekants-område ved Arnakkevej
- Beslutning: Plantagen må selvfølgelig gerne fælde egne træer. Vi skal ikke have fældet
nogen og deltager derfor ikke hverken økonomisk eller praktisk. – Mogens meddeler
beslutning

10) 10) Tom grund - brandfælde med mange tørre grene.
- Poul kontakter grundejer for fjernelse af de mange tørre grene – grundejer melder at der
vil blive ryddet op.
Pkt. 1-7 er alle punkter som Knud er med i. Benny, Frands og Mogens taler sammen om hvem der
gør hvad.

Diverse.
Uklart om der blev besluttet noget omkring de grønne ’midterstriber’ på de mindre stikveje. Skal
Knud skrabe af eller hvad?? – Tages op på næste bestyrelsesmøde.
Vi kiggede generelt på vejskilte og besluttede udskiftning af ’Ingershøjvej’ – Frands søger for det
Beskæring/klipning mod Kaldredvej og Eskebjergvej. Det er med i kontrakten og Knud beskærer til
efteråret.

