
GLF-Bestyrelsesmøde 28. september 2020 
 
Til stede: 
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Hos Lars Wandy Frederiksen, Grantoften 
  
  
 
  
AGENDA 
  
Opsamling på punkter fra generalforsamling 
Bekymring vedr. planten engbrandbæger, som kan være giftig for især heste og muligvis også 
andre husdyr. Jørgen From har kontaktet Miljø- og Fødevareministeriet for vejledning, hvor vi 
har fået følgende svar:  
 
Nej os bekendt er der ingen fortilfælde hvor en hund er død efter kontakt med planten. Den er 
heller ikke giftig ved berøring kun ved indtagelse.  
Nej den er som sådan heller ikke en farlig plante og den gør meget gavn for visse sommerfugle 
arter.  
Så beboeren kan tage det helt roligt og kan sagtens lufte sin hund i et område hvor planten 
gror. 
 
Der var ønske om at bruge anden form for spreder ved saltning om vinteren, da det ødelægger 
beplantning. Bestyrelsen har fået svar fra Hededanmark: 
 
Det er korrekt at de bruger en tallerkenspreder til saltning. Alternativt kan benyttes en 
valseudlægger der spreder mindre, da den er beregnet til stier og fortove. Hvis den skal 
bruges på vejarealer vil det kræve 3 gange så meget kørsel og dermed øgede udgifter.  

Det er derfor bestyrelsens vurdering at den nuværende saltningsmetode fastholdes. 
Leverandøren har lovet at være opmærksom på ikke at komme for tæt på beplantning på de 
private matrikler. 

 
Manglede skiltning og hajtænder på Fyrretoften 
Der mangler hajtænder på udkørslen fra Fyrretoften (de ulige numre) og ved udkørslen til 
Grundet Ringvej fra Fyrretoften.  
Bestyrelsen tager det til rundering med Birch Ejendomme for at undersøger, om de vil etablere 
det inden overdragelse.  
NB. Skiltene skal matche de skilte, som er sat op på Lærketoften og Grantoften. 
  
Stillevej 
Jørgen From tager kontakt til kommunen vedr. rådgivning omkring hastighedsbegrænsning og 
etablering af vejbump med henblik på at finde en god løsning. 
Kunne det evt. være en løsning, at indgangen til Fyrretoften etableres på samme måde som til 
Grantoften og Lærketoften, så der kommer et bump med nogle brosten, da det kunne sænke 
farten på trafikken? 
  
Etablering af storskrald 
Vi holder øje med om det forsat er et problem med affald omkring containerne og tager det op 
i bestyrelsen, hvis det skulle blive aktuelt.  
 
Konstituering af bestyrelse 
Kenneth Korshøj vælges som ny formand. 
Jørgen Nitschke overtager posten som repræsentant i Lokalrådet fra Kenneth Korshøj. 
Jørgen From overtager posten som repræsentant i Antenneforeningen fra Kenneth Korshøj. 
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Lars Wandy forsætter som kasserer. 
Heidi Brorsen forsætter som sekretær.  
 
Suppleanterne fordeles således: 
1. Suppleant – Søren Dalsgaard 
2. Suppleant – Line Amtorp 
  
AGENDA 
  
1: Status på anlægsarbejde 
  
Niels Schou's arealer: 
Lars Wandy tager kontakt til EUD ift. færdiggørelse af området. Der mangler at blive slået 
græs, så der er en meter ud til cykelstien, så engområdet er klart defineret.  
 
 
 
Det østligste felt som er fyldt med græs er tilsået på samme måde som de andre arealer, men 
arealet har været fyldt med senegræs, som ser ud til at være kommet hurtigt retur, derfor står 
dette græsområdet ikke med samme udtryk, som de andre felter. For at undgå sprøjtning, 
vælger vi at få det klippet oftere, så vi kan bekæmpe senegræsset uden at sprøjte. Det vil 
derved få et andet udtryk, men dette vurderer vi er bedre end at sprøjte.  

Græsarealet ved indkørslen til Lærketoften vil snarest blive tilsået med græs efter 
kabelarbejde.  

Græsområdet syd for Grantoften og Lærketoften skal slås i samme interval som de andre 
grønne plæner i området i de første 10-15 meter. Herefter skal det stå vildt og kun slås et par 
gange om året. Det skal dog først udbedres, da det ikke er etableret efter i en stand, hvor vi 
ønsker at overtage. 
 
Kilerne (wadierne) på Fyrretoften er nu så småt på plads. Der er stadig mangler i rabatten ud 
mod vejen, som vi skal være opmærksomme på.  
Heidi Brorsen tager kontakt til Birch Ejendomme ift. status på kilerne.  
 
 
2: Økonomi (Lars Wandy Frederiksen) 
Der skal opkræves kontingent for 2020. Vi sender mail til alle medlemmer og putter sedler i 
postkasserne i tilfælde af forkerte mailadresser.  
Heidi sender mailteksten fra sidste år til Lars Wandy, som sørger for at printe ny opkrævning, 
som han fordeler blandt bestyrelsen, som vil fordele sedlerne.  
  
3: Nyt fra Lokalrådet (Kenneth Korshøj) 
Der har været rundvisning af Vild med Vilje. 
Der forsættes med projekt Vild med Vilje for at etablere flere projekter i området.  
Lokalrådet har herudover drøftet trafikudfordringer i området, hvilket der forsat er fokus på 
grundet de mange nye boliger, der bliver etableret i området.  
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4: Henvendelser fra naboerne – er der kommet mails eller andre henvendelser 
(Heidi) 
Ingen henvendelser.  
  
5: Evt. 
  
 
 
 
Næste møde: 
Vi mødes næste gang tirsdag den 3. november kl. 19.00 hos Jørgen Nitschke på Fyrretoften 1. 
 


