
           Referat af bestyrelsesmøde  
 

         Grundejerforeningen Christianslund 
 

          10. maj 2017  
 
 
Deltagere:  Formand: Anette Helbo Sørensen (AHS)  
 Næstformand: Ingelise Bech Nielsen (IBN)  

 Kasserer: Lis Kristensen (LK) 
 Sekretær og webmaster: Astrid Knudsen (AK) 
 Bestyrelsesmedlem: Flemming Kristoffersen (FK) 
 Bestyrelsesmedlem: Niels Baatrup (NB) 

 Bestyrelsesmedlem: Bro Jost Isaksen (BJI) - afbud 
 Bestyrelsesmedlem: Ulla Bregendahl (UB) 
 

 
1. Rundtur i grundejerforeningen forud for Grøn dag 

Den 11. juni 2017 er der Grøn dag i grundejerforeningen. Bestyrelsen gik en tur rundt i de enkelte 
områder for at få overblik over opgaverne på dagen. 
Der er følgende opgaver i de enkelte områder i Christianslund:  
Område 1: - Intet fælles 
Område 2: Udtynding, nedskæring og fældning i bevoksning mod boldbanen (ud for nr. 3D - 3F). 
 Trappen op til boldbane renses og klippes fri for gevækster.   
Område 3: Trekant ved nummerskilt skal klippes ned. 

  Skråningen, der er blevet klippet ned i dec, gennemgåes og synlige vildskud fjernes. 
        Område 4: Klippe/beskære Cotoneaster langs p-plads og sti 
   Klippe hæk ved vest-ende af række 88 
   Evt. så græs i den bare kant ved øst-ende af række 88, der er kommet efter klipning af hæk. 

Område 5: Fjerne døde vækster på 3- kanten.  
 Fjerne den store græsvækst på hjørnet.  
 Efterplantning med vækster fra lægestien.  
 Afskæring af græskanter på 3-kanten langs  stiforløb - er klaret nu. 
Område 6: Beskæring – udtynding af Gedeblad ved 108 

 Beskæring af Fjeldribes ved 108 
 Beskæring af Fjeldribes ved 106 C 
 Beskæring af Kvæder ved 106 C – også i nordvendt bed 
 Beskæring af Gedeblad på hjørnet ved 106 C 
 Cotoneaster langs p-plads beskæres – ukrudt og små træer fjernes – også i hybenbuskene 
 Tjørnetræer (glansbladet) øst for p-plads: Støttestolper og sideskud fjernes 
 Oprydning ved hjørnet af 112 A – luge ukrudt i syrener og smide flis opad 
 Æblebuske beskæres/udtyndes ved 110 C-B (Jørn) 
 Alm. oprydning og beskæring ved hjørnet fra Parkhotel til bagsiden af 110 
 Flagstang og Skraldespande vaskes (tirsdag morgen) 
 Trappen ved 110 C og P-plads skal fejes – også under skraldespande 
 Grøn plæne syd for afd. 6: Tre frugttræer beskæres (Anker) 

 Alle bør fjerne ukrudt ud for egen beboelse 
 
Fælles arealer: 
 Bålpladsen: Grene som allerede ligger på bålpladsen skal ’vendes’. 
 Lægestien: Græs langs stien klippes med plæneklipper, buske, brombær, gren og andet 
 beskæres kraftigt, så stien bliver bredere, lygter frilægges, grene og afklip lægges på 
 bålpladsen. 



  
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra 30. januar 2017og 27. marts 2017 

Referaterne blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. 
  
3. Opgaver fra generalforsamlingen  

Konklusion vedr. hjertestarter:  
Bestyrelsen tager beslutning om ikke selv at foranstalte en hjertestater i foreningen. AHS tager kontakt 
til lægehuset med henblik på at få gjort lægehusets hjertestarter tilgængelig døgnet rundt. 
Bestyrelsen vil derudover lave et kort til foreningens hjemmeside over de nærmeste hjertestarteres 
placeringer. 
 

4. Nyt fra kassereren 
Regnskabet blev rundsendt og godkendt af bestyrelsen. 

  
5. Nyt fra formanden 

Vi afventer stadig tilbud fra T og K byg på renovering af legepladsen. Dette tages op på næste møde.  
 
Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra beboere om beskæring/fjernelse af træer blandt andet 
langs lægestien. Disse er blevet løst løbende.  
 
Bestyrelsen er nu ved at være færdige med gennemgangen af de mange mapper med historisk 
materiale vedr. grundejerforeningen Christianslund arbejde, som stammer tilbage fra foreningens 
dannelse. Det skal herefter skal det besluttes om det tilbageblivende materiale skal indscannes og 
gemmes elektronisk.  
 

6. Grøn dag og Skt. Hans – hvem gør hvad? 
Grøn dag: Da AHS ikke kan deltage fra dagens begyndelse vil Ingelise byde velkommen og skitsere 
dagens opgaver. Opgaverne omkring indkøb er delt ud. 
 
Skt. Hans: AHS står for sange og skumfiduser og kiks til børnene. Derudover bruges rester fra Grøn dag. 
 

7. Skur 
Skurudvalget har besluttet placeringen af skuret. Der bevilliges kr. 20.000,- inkl. moms og opsætning.  
 

8. Bordet rundt 
Område 1: Intet 
Område 2: Intet 
Område 3: Der skal skabes klarhed over hvor ansvaret for vedligeholdelsen af skrænten 80F ligger. 
Område 4: Intet 
Område 5: Ønske om indkøb af indkøb af flere granitsten til bede blev godkendt. Ukrudt fjernes inden  
                    udlægning. 

Ønske om armering af den lille smalle sti mellem område 5 og 6 blev godkendt. Steward eller 
OT kontaktes for vedr. opgaven.  

Område 6: Der er afleveret en ansøgning om tilskud til vedligeholdelse af beplantning.  
  

9. Hjemmesiden  
      Der er foretaget ønskede smårettelser på hjemmesiden. 

Sponsorer: Kun 2 af vores nuværende sponsorer på hjemmesiden har reageret på henvendelse om   
fortsat sponsorat (OT og Peter Skipper). AK følger op på resten. Alle beboere må gerne komme med 
forslag til mulige sponsorer.  

      Nyheder 
      Intet 
 

 



10. Næste møde 
Næste møde afholdes 11. september 2017 kl. 19.00 hos UB. 
 

11. Eventuelt 
Der stilles forslag om at hæve tilskuddet til afholdelse af bestyrelsesmøde til kr. 300,-. Punktet tages op 
på næste møde.  
 
Der er indkommet følgende ønsker om tilskud til vedligeholdelsesopgaver fra en af 
grundejerforeningens områder. Foreningens øvrige områder opfordres til at indsende eventuelle 
ønsker om tilskud til større opgaver inden næste møde. Bestyrelsen vil så på næste møde tage stilling til 
hvilke ønsker, der kan imødekommes hvornår.  
 
Ønsker fra område 6: 
2018: Beskæring: 106 B ca 13-14 stk. (senest skåret ned i 2015), 108 A potentil (seneste 2015) 
2019: Beskæring: 106 A-B potentil, 106 B Spirea, 106 C 18 stk. potentil, 106 C Spirea bumalda 
(japonica), 108 A-106 C spirea. (blev skåret ned i 2016) 
2020: Beskæring af hybenroser (”rosa rugosa”) øst for p-pladsen og Spirea ved flagstangen 
 
 
 
Referent: AK 


