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KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

1) Godkendt. 

 

 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) De grønne områder: 
 

Der er etableret en græsrabat langs fortovet rundt ved bus-rotunden. Græsset har 

efterhånden fået fat. Buskadset ved busrotunden trænger til at blive klippet så det ikke 

vokser ud over fortovet. AK arrangerer dette med gartneren 

 

Samtidig er der en del ukrudt på fliser og fortov. Det foreslås at det tages på en 

kommende fælles arbejdsdag. 

 

Bedene der blev etableret ved holdepladserne ud for Søsterhøjvej 2-18 trænger til en let 

oprensning samtidig med at der skal plantes enkelte nye bundplanter. AK arrangerer 

dette med gartneren. 

 

De nye vejtræer trænger til at blive opstammet. AK arrangerer dette med gartneren 

 

Den lille trekant mellem Katterhøjvej 14 og Ny Moesgårdvej der blev tilsået med græs 

(2012) skal tilføjes vores løbende vedligeholdelsesaftale, således græsset bliver klippet 

sammen med de øvrige græsarealer. AK arrangerer dette med gartneren.  

 

AK og MHO har møde med gartneren den 17.9.2013, hvor disse opgaver aftales. 

 

Opgaven vedr. niveauafgravning af græsrabatter langs veje er foreløbig sat i bero. 

 

Afstikning af græskanter både langs vores veje samt ved busrotunden kan evt. blive en 

opgave på en fremtidig fælles arbejdsdag. 
 

 

3) Veje og snerydning 
 

Nye ”Nabohjælp” skilte. Status uafklaret 

 

Vejene blev fejet ultimo april. MHO har undersøgt at kloakkerne blev oprenset ved 

samme lejlighed. 
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4) Byggeri ved Søsterhøjsenderen 
 

Det oprindelige projekt er forkastet idet store dele af arealet (blandt andet ned mod 

Søsterhøjvej) er overdrevsarealer. Dog kunne man forestille sig at DR vil prøve at 

gentænke projektet i en anden version. 

 

Vedlagte link gengiver hele afgørelsen fra Natur og Miljø Klagenævnet: 

http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fNMKN%2fN

aturbeskyttelsesloven++oevrige%2f&sb=date&docId=nmk20130214-000a-full 

 

5) Fælles Arbejdsdag 

 
Den foreslåede fælles arbejdsdag blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. 

 

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen gerne drøfte om disse typer arrangementer skal 

nedlægges pga. manglende opbakning. Bestyrelsen kunne evt. allokere deres ressourcer 

til andre arrangementer som f.eks. Sct. Hans eller lignende og lade gartneren overtage 

de opgaver der ellers ville blive afholdt på en fælles arbejdsdag.  

 
6) Kontakt Slaghul.dk  ang. skader på udbedringer af revner  

(Opgave fra generalforsamlingen) 

 

MHO vil danne sig et overblik over omfanget af skader på de udbedringer vi fik udført i 

efteråret. Herefter vil MHO kontakte asfaltfirma med henblik på at få udbedret de skader 

der er sket i denne vinter. 

 
7) Kontakt FK Distribution 

(Opgave fra generalforsamlingen) 

 

Der opleves problemer med flyvende clips og reklamer. MHO kontakter FK Distribution. 

 

8) Kontakt kommunen vedr. papir-/glascontainere 
(Opgave fra generalforsamlingen) 

 

SHJ kontakter kommunen for at høre om de kan opstille større/bedre affaldsspande ved 

papir-/glascontainerne ved busrotunden. Der spørges ligeledes til om der kan ske den 

lovede beplantning med buske omkring papir-og flaskecontainere. 

 

 

 

NYE OPGAVER: 
 

 

9)  Sct. Hans Arrangement 
 

Igen i år var grundejerforeningen gået sammen med Grundejerforeningen Teglbakken 

om at arrangere et Sct. Hans arrangement. Denne gang deltog også grundejerne fra 

Askehøjvej. Arrangementet på Katterhøj var som altid meget velbesøgt og det er et 

arrangement hvori vi fremadrettet ønsker at deltage. 

 

http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fNMKN%2fNaturbeskyttelsesloven++oevrige%2f&sb=date&docId=nmk20130214-000a-full
http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fNMKN%2fNaturbeskyttelsesloven++oevrige%2f&sb=date&docId=nmk20130214-000a-full
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AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 7. november 2013: Ordinært bestyrelsesmøde kl. 19:30 hos Sørens Hougaard Jensen 


