
1 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Annebergparken 29. maj 2019 
 
 
Til stede: Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Ken Hjelm, Gitte Klausen, Michael Stripp, Thure 
Jørgensen (referent). Afbud fra Bente Hansen Kermenoglou. 
 
Sted: Vagtlægeboligen, 26A 
 
-- 
 
1. Opfølgning på generalforsamlingen 
 

a) Referat netop godkendt af alle 
b) Konstituering  
c) Budget 
d) Evaluering 
e) Næste års generalforsamling bliver formentlig tirsdag den 28/4 kl. 19 

 
Bestyrelsen bød velkommen til Michael Stripp som suppleant i bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen drøftede forløbet af generalforsamlingen, som var forløbet godt. Sæt gerne kryds i 
kalenderen til næste år allerede nu. 
 
Referatet fra generalforsamlingen den 30. april er lagt på www.annebergparken.dk.  
 
 
2. Prioriteringer i 2019-20 
 

a) Vejplanen 
b) Frugtplantagen 
c) Allébeskæring 
d) Vedligeholdelsen af Fjordsletten 
e) Manual for skiltning i Annebergparken 

 
Vi mangler fortsat at høre fra Odsherred Forsyning og Nykøbing Varmeværk ang. 
vejretableringen. Formanden rykker. 
 
Angående frugtplantagen besluttede bestyrelsen at: 
 

 Undersøge prisen for fjernelse af grantræer, inkl. rodfræsning (Michael) 
 Undersøge hvad en granplantage gør ved jordens egnethed til frugttræer (Thure) 
 Undersøge priser og proces for at begynde med at anlægge frugttræer på arealet nord for 

allévejen først (Lars og Ken) 
 
Bestyrelsen forventer, at alléen kan blive beskåret til vinter. Slots- og Kulturstyrelsen vender 
forventeligt enten lige før sommerferien eller lige efter sommerferien tilbage med, om vores 
planer for beskæringen er godkendt.  
 



2 
 

Bestyrelsen drøftede omdannelsen/vedligeholdelsen af fjordsletten. Thure følger op med Jørgen 
Stoltz og Grøn Vækst, så vi er sikre på, at den er sket som aftalt. 
 
Bestyrelsen talte om skilte i Annebergparken. Gitte fik input til både manualen for de fredede 
bygninger i Grønnegården og til henvisningskilte og husskilte i resten af Annebergparken. 
Bestyrelsen er i den forbindelse enige om at: 
 

 Gå videre med reliefskilte som henvisningsskilte og som husskilte, som: 
o Er jægergrønne med hvid/grå skrift 
o Indeholder både husnavn og husnummer, eller blot husnummer 
o Ikke indeholder firmanavn på henvisningsskilte, men gerne indeholder 

firmanavne på husskilte 
 Retænke informationsskiltet ved indgangen til området lige vest for portnerboligen til at 

være et mere historisk formidlende skilt med en god oversigt over områdets veje, 
husnavne, stednavne 

 
Gitte og Bente udfærdiger på den baggrund et forslag til bestyrelsen, som indeholder ”koncept”, 
placering af henvisningsskilte, overslag på anlægspris for x antal skilte og ”skiltestolper) og 
model for efterfølgende drift.  
 
3. Andet 
 

a) Ødelagt dræn ved kløften fikset, men oprensning i vandløbet nødvendig 
b) ”Drænvandssø” ved tennisbanen? 
c) Brændeladen frem mod 2020 

 
Ad a: Taget til efterretning. 
 
Ad b: Gitte følger op. 
 
Ad c: Thure følger op. 
 
4. Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede: 
 

 Afslutningen af portsøjle-projektet 
 Status på gadelamper 
 Behovet for postkasser til virksomhederne i Grønnegården 
 Tilbudsindhentning på vintervedligeholdelse fra sæson 2020-21 
 Planerne for sankthans (og midsommer) i Grønnegården og på strandengen 
 Godkendelse af opbakning fra GFA til fjordsti-projektet 
 Planerne for omdannelsen af tennisbanen 

 
-- 
 
Referent: Thure Jørgensen, 290519 


