
 

Referat fra bestyrelsesmødet søndag den 13. oktober 2019                      
 

 

Referat 

Referatet fra mødet den 15. juni 2019 blev godkendt. 

 

Sugning og spuling af dræn 

Dræn er spulet og sandfangsbrønde suget. 

Hyasinthvej – fra Syrenvej og ned til enden – har mange rødder i drænene. Drænene er af gamle lerrør 

og bør medtages i overvejelserne om kommende arbejder, med udskiftning af dræn samt støbning omkring 

brønd. Der står dog mange birketræer og tre piletræer der først skal fældes og rodfræses. 

For tre år siden, da drænene blev spulet, var der ingen rødder i. 

Konklusionen er at der udføres udskiftning af dræn i 2020. 

Vejbanen på Henriksvej er påfyldt vejmateriale, så vandet trækker væk i løbet af et døgn.  

Med de regnmængder der er kommet, så tager det lidt tid for vandet at trække væk igen. Hvis vandet står 

der i mere end 14 dage, så kan der være et problem. 

Oprensning af Resedavej / Hyasinthvej / og ned til Halleby Å blev udført i september 2016, og er blevet 

udført igen i september 2019. 

Siv og meget grøde i grøften er renset op. 

 

I Kommunens dræn, fra Dronning Margrethesvej og ned til åen, står vandet temmelig højt og kommunen 

bør spule det. Bestyrelsen holder kommunen op på det, da kommunen har pligt til suge sandfang og spule 

de offentlige drænrør, der går fra åen og op til Reersø-vejen. 

 

Økonomi 

Økonomien ser fornuftig ud. Der er brugt penge på dræn og vejene, samt på nye vejskilte. 

 

Bestyrelsen  

Der er indkøbt nye vejskilte, og de er sat op over en periode. Flere steder gik beplantningen langt ud over 

grundene og der måtte skæres vej ind til skiltene. 

Skraldemændene kæmper også med beplantningen og oversigtsforholdene er ikke gode nogle steder. 

 

Grundejerne skal beskære beplantningen ud til rabatter og veje, og der henvises til beskærings-

vejledningen på hjemmesiden. 



 

Der er indtil nu solgt 12 huse i grundejerforeningens område i 2019. 

Ved salg af huse kontakter ejendomsmæglerne kassereren for oplysninger om der skyldes kontingent. 

Alle nye grundejere får en velkomsthilsen, og bestyrelsen modtager positive tilbagemeldinger herom. 

 

Japansk Pileurt 

er en meget invasiv art (spreder sig meget hurtigt) og er svær at bekæmpe.  

Planten er flot, men meget skadelig og kan gennembryde både beton og fundamenter, og gror nemt op 

igennem huse. Derfor er det vigtigt at alle yder en indsats for at udrydde denne plante. 

Læs mere om bekæmpelse her i Miljøstyrelsens vejledning, eller Det Danske Haveselskabs vejledning om 

samme emne her 

 

(Hold Crtl. knappen nede samtidig med at der klikkes på her) 😊 

 

 

 

 

  

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/
https://haveselskabet.dk/invasive-pileurt
https://haveselskabet.dk/invasive-pileurt

