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Referat fra bestyrelsesmøde i  
GF Annebergparken  
tirsdag den 8. marts 2022 
 
Sted: Annebergparken 56 
 
Deltagere: Gitte Klausen, Lars Kristensen, Per Jørn Olsen, Lars Kristensen, Bente Hansen Kermenoglou, Ken Hjelm, 
Thure Jørgensen (ref.)  
Afbud: Lea Urup 
 
Referat: 
 
Generalforsamling den 26. april kl. 19   
Generalforsamlingen foregår som sædvanligt i Festsalen og med den sædvanlige dagsorden. Gitte undersøger 
mulighederne for kaffe m.v. 
 
Valg: 
 

• Thure stiller op igen som formand 
• Per stiller op igen som bestyrelsesmedlem 
• Bente vender tilbage med om hun modtager genvalg som bestyrelsesmedlem 
• Ken stiller op igen som suppleant 
• Thure spørger Lea, om hun stiller op igen 

 
Bestyrelsen har ingen intentioner om at skifte revisor. 
 
Thure skriver beretningen. 
 
Thure gennemgår regnskab 2021 og budget 2022 og overslagsår med Rikke Nielsen fra Newsec. 
 
Thure indhenter inden udgangen af august tilbud på næste sæsons snerydning og saltning, herunder også tilbud på at 
bruge flydende salt m.v. 
 
Naturplejen på fjordsletten 
Thure orienterede om møde med nr. 2, 4 og 6 på fjordsletten og aftalerne om fældning, beskæring og plantning på 
fjordslettens sydlige del. 
 
Opfølgning 
Opfølgning på: 
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Allébeskæring  
Den starter (igen) den 4. april 2022. Det handler om at: 
 

• Reducere 25 B-træers vægt ved svage stammer samt evt. opsætte kronestabilisering i henhold til plejeplanen 
(som styrelsen angiver ”skal følges nøje”) 

• Beskære samtlige træer (også A-træerne) for døde og døende grene af hensyn til sikkerheden i alleen 
• Fjerne vanris fjernes på det nederste af stammerne af æstetiske grunde og for at give mere lys under kronerne 
• Rodfræse (uden at ødelægge rødder fra andre træer) de syv fældede risikotræer 
• Opfylde og etablere terræn (så det matcher det øvrige terræn omkring træerne) i hullerne fra de 7 fældede træer 

 
Brændeladeprojektet 
Der bliver indhentet tilbud i disse uger på vand og kloak. Renoveringen og toiletbyggeriet begynder i maj. Bestyrelsen 
drøftede: fundament, vand til frugttræerne, kvaliteten af beklædningen, tømning af laden inden maj (står Thure for at 
koordinere). Budgettet er 1,4 mio. kr.: 700.000 fra GFA, 700.000 fra fondene. 
 
Frugtlundsprojektet 
Projektet forløber planmæssigt. De træer, som ikke nåede at komme i jorden, inden det blev for vådt til vinter, kommer i 
jorden ganske snart. Jf. ovenfor skal vi have styr på vandingsforholdene, inden det bliver for tørt (selv om der er ret vådt 
på arealet/arealerne).  
 
Når træerne – der som bekendt består af æble, pære, blomme, kirsebær og nogle kvæde og morbær, er i jorden, sår vi 
græs, så mellemarealerne er nemme at holde. Der vil være sortjord omkring stammerne, som holdes sort med en 
biomåtte, som fjernes om vinteren pga. risikoen for at også at fungere som museboliger. Senere kommer der figentræer 
og bærbuske. 
 
Hjertestarter 
Hjertestarteren i Bakkegården i områdets vestligste del bliver flyttet til et sted i Grønnegården. Bente og Gitte står for 
opgaven. Der er et par mulige, gode placeringer. Vi skal huske skiltningen til hjertestarteren og at rette på 
hjertestarter.dk. Flere lejere i Kunstnerfløjen har udtrykt ønske om at blive hjerteløbere. 
 
Verdensmålsprojektet 
Der vil komme flere og flere værker op i de kommende månender frem mod indvielsen i juli måned. 
  
Skiltning 
Bestyrelsen kiggede på de skilte, der var bestilt hjem. De har ramt den rigtige grønne farve og hvide skrift. Tak til 
”skiltegruppen”. Gitte stiller de spørgsmål, vi havde, videre til leverandøren.  
 
Boligperspektivområde 
Lea havde på skrift orienteret om status inden mødet. 
 
Fliserne på fortovet på alléen 
Nogle fliser har hævet sig så meget pga. trærødder fra lindealleen, at man risikerer at falde. Det blev nævnt på sidste års 
generalforsamling. 
 
Vi har fået hævet fliserne et enkelt sted for at se, om det kan være den løsning, vi generelt skal bruge. Thure melder 
tilbage til Grøn Vækst om, hvad planen er for resten af stederne. 
 
Ladestandere 
Drøftet. 
 
Fartbegrænsning, alleen 
Udsat. 
 
Eventuelt 
Kort drøftelse af A-træer. 
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