Referat fra stimødet den 20. september 2020
Til stede:
Fra bestyrelsen: Ole, Birte og Ib
Fra stierne: Bo, Steen, Lene, Charlotte, Lasse, Allan, Finn, Bjarne, Klaus og Morten
Ole bød velkommen, og sagde, at der pga. corona ikke havde været afholdt stimøde i starten af sæsonen, og undskyldte den sene indkaldelse til dette møde.
Han nævnte den nye konstituering af bestyrelsen:
Formand Casper, næstformand Ole og bestyrelseskasserer Birte, sekretærjobbet er på skift mellem
de tre nævnte.
På generalforsamlingen blev det vedtaget, at affaldsstativer og containere til affaldssortering skal
holdes i egen have, og ikke på stier og i hække. Bestyrelsen har besluttet en deadline til 1. april til
næste år, hvorefter de skal være væk fra stierne. Der vil blive indkøbt hækkeplanter, og Ib vil gå
rundt og se på, hvad hver enkelt have skal bruge for at få lukket de huller, der måtte være.
Bestyrelsen satser på en forhåbentlig ændring i havefolkenes arbejde, hvor de i højere grad får mulighed for bl.a. at brænde parkeringspladser og rive stierne op, så der bliver frigivet arbejde fra stierne til at hjælpe til med projekt Biodiversitet og Grønt Udvalg, som Birte ville mere fortælle om.
På sti 400 har de lavet et forsøg med opmærkning af parkeringspladser, så der bliver mindre spildplads, og dermed plads til flere biler. Ib fortalte, at de havde malet markeringer på asfalten med 2,5
meters afstand, og et enkelt sted var der lagt tre hvidmalede herregårdsten i gruset som markering.
Alt i alt fungerede det rigtig godt, og det er noget bestyrelsen arbejder videre med.
Da flere stier døjer med lugtgener fra kloakkerne, har bestyrelsen en intention om at få spulet samtlige kloakker igennem i starten af næste sæson og sætte propper i kloakdækslerne for at forebygge
lugtgener og at grus falder ned i gennem hullerne i dækslerne.
Finn fra sti 700 spurgte om foreningen ikke bare selv kunne spule kloakkerne med brandslanger fra
brandhanerne, som det blev gjort førhen. Ole kunne oplyse, at det desværre ikke er tilladt mere.
Hvis det ellers er muligt og tilladt pga. af corona, vil der blive afholdt indvielse af det nyrenoverede
foreningshus lørdag den 10. oktober, efter der er blevet lagt blomsterløg i jordvoldene. Der vil blive
diverteret med lidt mad og drikke. Bestyrelsen vil opsætte sedler i udhængsskabene, og medlemmerne bedes tilmelde sig af hensyn til mad.
Stiernes opgaver ud over klipning af buske og rensning af bede, og hvad der ellers bliver udført på
pligtarbejde.




Maling af hvide sten på første pligtarbejde
Sørge for at udhængsskabet er til at komme til
Afprøvning af stiens stophane

Det blev besluttet, at der ikke skulle bestilles sten hjem til stierne til næste år, da der efterhånden
ligger så mange, at det er svært at bruge rollatorer, kørestole og cykler. Finn foreslog, at man kunne
lave et forsøg med at lægge stenmel på en sti, da det vil give et meget fast underlag.

Bestyrelsen vi drøfte forslaget.

I kampens hede glemte Ole at fortælle datoen for det første stimøde i 2021. Det bliver

Søndag den 11. april 2021, kl. 11:00
Herefter forklarede Birte om projekt Biodiversitet og Det grønne udvalg.
Det er meningen, at der skal lægges løg med krokus, tulipaner og liljer, som vil kommen hen over
foråret. Ligeledes at der på selve volden bliver plantet erantis og vintergækker. På sigt er det meningen, at volden stort set skal holde sig selv.
Det grønne udvalg er gået i gang med at kigge på områderne og regner med, at vi til foråret kommer
med mere specifikke planer, men ikke nødvendigvis ikke for hele området. Nu får vi se. Fodboldbanen og krolfbanen vil ikke blive omfattet af planerne.
Udvalget har diskuteret området langs Vængedalen til højre efter gæsteparkeringen, når man kører
ind i foreningen. På stykket mellem reservoiret og gæsteparkeringen ved sti 100 er det meningen, at
der skal plantes blomster i græsset, som så kun skal slås, når disse er afblomstrede. Og på stykket
efter reservoiret, hvor der i dag står blot en række træer, foreslår udvalget flere træer – men ikke
skovagtigt.
Omkring mosen er der foreløbigt sket det, at der på opsamling er blevet slået en sti ned gennem
mosen. Meningen er, at den skal have udløb som i en labyrint, man dog ikke skal kunne fare vild i,
men også, at den skal skære helt gennem mosen over til busstoppestedet, så den på den måde også
kan blive en genvej for de medlemmer, der skal ned på de fjernere stier ved åen. Selvom der kun er
én sti endnu, så har den dog to indgange. En lige bag ved foreningshuset. Men det må nok regnes
for at være en børnesti, for den starter med en brat nedgang foranlediget af det megen jord, folk i sin
tid kørte ud i mosen, da vi gravede vandmålerbrønde. En anden og bedre adgang får man via stien,
der starter i begyndelsen af krolfbanen. Den bevæger sig kun jævnt.
Så gik vi over til punktet "Bordet rundt", herunder bestilling af hækkeplanter
Sti 000, Bo: Fortalte, at der har været en forholdsvis lille deltagelse til pligtarbejdet.




Bo har gennem flere år bedt om at få stynet træerne ud mod Bjergbakkevej. De er nu så høje, at de tager sollyset fra haverne, og de har meget svært ved at holde området derude.
Renovationsfolkene påkører bommene, så de nu kan åbne begge veje. Der var flere stirepræsentanter, der kunne fortælle lignende.
Bestilte 3 hækkeplanter til Connie.

Sti 100, Steen: Ingen særlige forhold



Bestilte 35 hækkeplanter
Man kan ikke finde stophanen på 100-stien. Ib har forgæves søgt efter den ved hjælp af tegninger over vores kloakker. Finn mener, at den ligger ved bommen.

Sti 200, Lene: Kunne berette om et godt fremmøde.


Bommen er ødelagt (har været det i mange år).




Især nye medlemmer kører for stærkt og parkerer på stien.
Bestilte 10 hækkeplanter.

Sti 300, Max (som har overtaget fra Gitte): Ingen fremmødt
Sti 400, Ib:



Charlotte er fremover ny stirepræsentant
Der er, som nævnt tidligere, lavet forsøg med opmærkning af p-pladser.

Sti 500, Lasse:


Der er flere på stien, der har sat hvidmalede kantsten parallelt med stierne ud for gårdrummene. Der var stor enighed blandt forsamlingen om, at det var en god ide, men Ole kunne
oplyse, at det faktisk ikke er tilladt ifølge vores regler, og at der skal laves forslag til generalforsamlingen, for at få det lovliggjort.

Sti 600, Allan: John er gået af som stirepræsentant, og Allan vil fremover erstatte ham.


Allan havde ikke modtaget noget fra John, og havde således ingen bemærkninger

Sti 700, Finn:


Var utilfreds med, at der ikke var havefolk til stede til pligtarbejde mere. Han kunne ikke
selv transportere kompressor, hækkeklipper og græsslåmaskine, og hvad der ellers skal bruges. Det plejede havefolkene at bringe op til ham. Birte kunne fortælle, at bestyrelsen havde
besluttet, at foreningen ikke ville betale 6 timer pr. gang for havefolkenes deltagelse. Finn
bad om at få genoptaget proceduren.

Sti 800, Bjarne:







Skiltet "Sti 800" på plænen over for stien er blevet påkørt og ødelagt
Den tidligere stirepræsentant Carl er blevet lovet, at der vil blive etableret metalrækværk
langs hækken ved parkeringspladsen, men det er ikke sket
Foreslog, at erhvervsbiler kunne holde på gæsteparkeringen ved sti 0 og 100. Stirepræsentanterne fra de to pågældende stier slog fast, at det ikke er en mulighed, da der så ikke vil
være plads til deres biler, og at den også bliver benyttet af de nederste haver fra sti 200 og
300. Ib og Birte kunne supplere med, at bestyrelsen har besluttet, at samtlige parkeringspladser skal opdeles i p-båse for at se, om der er plads til 274 biler, som er det, vores love
foreskriver, at der skal være i foreningen. Måske skal der ses på, om der skal laves om på
ordningen med trailerpladserne.
Have 811 har gravet en rende på ca. en meter langs sit hegn og havelåge, som kan være til
fare for gående. Birte kunne fortælle, at han allerede har fået besked fra bestyrelsen om at
dække renden til.
Bestilte 38 hækkeplanter

Sti 900a, Klaus:



Der står 3 trailere ved Birkelunden uden havenumre plus en uden hverken havenummer eller nummerplade, og med affald i
Kunne godt tænke sig, at der var en form for manual til stirepræsentanter




Ville godt have opdateret udhængsskabene. Klaus blev gjort opmærksom på, at stirepræsentanten på hver sti burde have en nøgle til låsen, men det det har han ikke modtaget fra den
tidligere.
Spurgte om det er rigtigt, at ingen bliver bonnet for manglende pligtarbejde. Dette udløste
en lang diskussion, da Bo og Bjarne havde fået at vide af nogen fra bestyrelsen, at det var
der ikke. De tilstedeværende fra bestyrelsen var ikke bekendt med dette, men da det åbenbart allerede var meldt ud til nogle medlemmer, blev det beslutte, at ingen bliver bonnet.

Sti 900b, Ole: Ole stopper som stiformand, nu da han er indtrådt i bestyrelsen, og Morten tager
over.


Morten bestilte 7 hækkeplanter til sig selv

Under Eventuelt blev der efterlyst billeder fra jubilæumsfesten.

