
 

Bestyrelsens beretning 2016 

 Præsentation af bestyrelsen 

 Administration 

o Mail-oversigt 100% etableret  

o Velkomstbreve udarbejdet som nyt tiltag 

 

 Dialog med kommunen 

o En del ting ønskes udbedret: bl.a. manglende allétræer, vildthegn omkring 

træbeplantning vest for stamvej fjernes, hækklipning af kommunens grunde, græsslåning 

af rabat langs Stavnsagergyden. 

o Det går trægt med aftaler / aftaler holdes ikke. Bestyrelsen vil i 2017 forsøge at etablere 

ny mødeform med kommunens repræsentanter. 

 

 Pasning af de grønne arealer (Birkely) 

o Ny 5-årig aftale indgået med Birkely  

o Skiftet ved ny kontaktperson har ikke været optimalt, men de dårlige 

overleveringsforretninger i Birkely forventes ikke fremover at være et problem.  

o Misforståelser vedr. aftalen om vedligehold af beplantningen på støjåsen har bevirket, at 

området ikke er blevet passet på den måde, det var aftalt. Birkely vil rette op med 

fræsning til foråret 2017.  

o Fredet pesttjørn meget beklageligt blevet fjernet af Birkely. Det er påpeget overfor 

Birkely og undersøgt nærmere. Det viste sig, at rødderne var rådne, men det skulle have 

været håndteret anderledes af Birkely pga. fredningen, hvilket de har beklaget meget. 

o Enkelte af de ”gamle” syrenhegn har ikke været beskåret som aftalt. Det er aftalt med 

Birkely, at de undtagelsesvist maskinklippes for komme ”i bund”. Birkely har udført 

vedligehold på syrenhegn ultimo 2016.  

o Birkely har gjort opmærksom på, at der nogle steder er problemer med henkastning af 

haveaffald (også græs), samt at der er bunker med overskudsjord/byggematerialer. 

Opfordring til at dette bringes i orden. 

 

 Øvrigt 

o Der er en del dåser, der flyder i de grønne områder. Der opfordres til, at alle hjælper med 

at samle op, så de ikke bliver slået i stykker ved græsslåning, og dermed bliver endnu 

mere skadelige for naturen og især dyrepoter.  

o Problemer med indgangstemp./for lavt tryk. Der er taget kontakt til Kerteminde 

Forsyning. De er klar over problemet, og forventer at nye måler foråret 2017 vil afhjælpe 

problemet fremadrettet. Hvis der opleves problemer skal forsyningen kontaktes af den 

enkelte husstand. 


