Haveanlægsmøde onsdag den 27. oktober 2021 kl. 13.00
Afd. 40

Deltagerer: Lars, Lone, Niels, Anders og Else Marie
Referent: Else Marie
Lone og Lars har lavet forarbejdet til et forslag ang.
1. Nye træer og buske på den våde del af græsplænen ved legepladsen mellem blok A
og B
2. Fornyelse af buskene langs kirkestien ind mod petanque banen, fældning af det syge
træ ved p-pladsen, som bliver erstattet af et nyt, som skal plantes et andet sted. Der
skal sættes en masse forårsløg langs med kirkestien.
3. Jordhøje med frugttræer og blomster 2 steder på trekanten ud mod Vikærsvej.
Der skal indhentes tilbud fra 3 firmaer og de skal være opdelte, en for hvert sted, der igen
skal være opdelt i fjernelse og tilplantning. Vi får tilbuddene tilsendt, så vi kan fravælge,
hvis der ikke er penge til det hele.
Arbejdet skal foretages i Januar, februar og marts, hvis vinteren tillader dette.
Vi har bedt om flere mande timer til at hjælpe Lone, når det er nødvendigt for at kunne nå
at passe parken ordentlig. Vi har tidligere besluttet på et Repræsentantskabsmøde, at vi
ikke må anvende ukrudtsgifte.
Vi fik tilsagn om ca. 160 timer ekstra henover sommeren
Vi skal have ny affaldssortering i 2023, det er endnu ikke helt klart, hvordan det skal forgå,
men vi vil nok kunne spare nogle mandskabstimer, når vi ikke selv skal tømme
affaldsspandene. Vi sparer også komprimatoren.
Lyscensorer og nye lamper med LED i kælderen bliver opsat i januar 2022, der er ikke
økonomi til det før.
Hvis et arbejde koster fra 100.000,00kr.og opefter, skal arbejdet sendes i udbud.
Vi syntes ikke p-vagterne kommer tit nok, Lars vil rykke for det. Niels vil gerne se deres
logbog.
Anders vil gerne, at møderne ang. driften skal foregå senere end kl. 13.00 da han er i
arbejde. Det vil kunne lade sig gøre i enkelte tilfælde, men de skal helst ligge indenfor de
ansattes arbejdstid.

