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Referat fra stimødet den 16. maj 2021  
 

Deltagere:  

Fra bestyrelsen: Casper formand, Birte bestyrelseskasserer og Ole næstformand  

Fra stierne: Lars sti 000 (substitut for Bo), Steen Sti 100, Afbud fra Lene sti 200, Max sti 300, 

Charlotte sti 400, Lasse sti 500, Allan sti 600, Arvid sti 700 (substitut for Finn), Bjarne sti 800, 

Klaus sti 900a og Morten sti 900b  

 

Casper bød velkommen og sagde, at det pga. corona havde været en speciel tid, men at bestyrelsen 

havde igangsat en række nye initiativer i fællesskabets interesse, bl.a. nye petanquebaner. 

 

Ole fortalte kort om det nye tiltag med bare én havemand (Stig) og et eksternt firma (Hostrup Have) 

til at klippe græs på de store områder. Ud over at spare ca. 100.000 kr. i budgettet, frigør det også 

Stig til at lave andre opgaver på områderne. Bl.a. er det meningen, at han skal brænde p-pladserne 

cirka en gang om måneden, så vi ikke skal stå og hakke i dem. 

Birte kunne supplere med, at det ikke vil være sådan, at Stig afspærrer en hel p-plads ad gangen, 

men brænder dér, hvor han kan komme til. Kun hvis der er områder, hvor det over længere tid ikke 

er muligt at komme til, vil han opsætte skilte. Stiformændene må meget gerne give besked, hvis der 

er områder, der "smutter". 

 

Ole kunne fortælle, at foreningens hjemmeside for alvor er kommet i gang igen, Der er lavet en 

fane med "Pligtarbejde" og en underfane specielt til stirepræsentanterne, hvor der er lagt afkryds-

ningssedler ud, så man kan printe dem, hvis man har lyst til at bruge dem. Der er også en seddel, 

som man kan sætte i udhængsskabene, hvis man har brug for det. På denne side findes også de se-

neste referater fra stimøderne. 

Der blev spurgt til, om stirepræsentanterne skal registrere, hvis folk vælger at deltage på opsam-

lingsdagene. Det skal de ikke, for de, der deltager dér, vil blive krydset af, når de dukker op. 

Vigtigt: Af hensyn til eventuelle salg vil bestyrelsen godt bede om, at I aflevere de udfyldte lister 

over fremmødte på pligtarbejdet efter hver gang. 

 

Bestyrelsen har ikke glemt, at kloakkerne skal spules, men har afventet, at folk er flyttet ud, da 

vandlåsene vil blive tømt pga. trykket fra spulingen. Der var et ønske om, at vi adviserer, hvornår 

det sker, via opslag i udhængsskabene. 

Der blev talt om, hvordan vi undgår, at der kommer småsten gennem hullerne i kloakdækslerne på 

stierne, og der kom et udmærket forslag om, at bruge bræddebolte til formålet. 

 

På efterårets stimøde blev der talt om at opmærke p-pladserne for på den måde at få plads til flere 

biler. Meningen var, at det skulle laves på pligtarbejde, men bestyrelsen har besluttet at få et eks-

ternt firma til at klare opgaven, for at resultatet skal blive mere ensartet. 

 

Ole opfordrede til, at forsamlingen hjælper med til at finde en medhjælper til Stig, da Gunnar, Bir-

tes mand, som har hjulpet i starten af sæsonen, pludselig er gået bort. 

Arbejdet som medhjælper består hovedsagelig i at hjælpe Stig, hvor det er nødvendigt at være to, og 

eventuelt afløse ham, hvis han er fraværende. 

 

Ole fortalte derefter, at der er kommet nye retningslinjer fra Kolonihaveforbundet om afholdelse af 

generalforsamlinger, og det vil nu være muligt for os at afholde det indendørs. Bestyrelsen beslutter 

i nærmeste fremtid, hvor og hvornår det skal ske, og det vil herefter blive meldt ud til medlemmer-

ne. 
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Birte orienterede om de grønne områder 

Ud over vejsideblomsterne på Bjergbakkevej og et stykke op ad Vængedalens venstre side, er der 

nu blevet fræset og sået til, at der også skal komme vejsideblomster i Vængedalens højre side frem 

til parkeringspladsen. 

Hertil vil der blive sået blomster i græsset mellem parkeringspladsen og vandreservoiret. 

Der har været efterspurgt oplysning om de forskellige tiltag og det, som er der i det hele taget, når 

man går i områderne. Det vil komme snart med QR-markeringer sat rundt omkring i terrænet, som 

man kan scanne med sin mobil og blive ledt ind på sider, hvor der vil stå noget specifikt om de en-

kelte planter. 

Der er også kommet en tavle op på siden af klubhuset ud mod Vængedalens Allé, hvor der med 

tiden vil blive opsat mere om de grønne områder. 

Sommerfuglebuskene, som er blevet sat lige ved ’Købmandsstien’ vil fremover blive passet af 200-

stien, når de er på pligtarbejde. Denne gang har de plantet lavendler omkring buskene, og fremover 

vil de holde buskområderne fri for ukrudt. 

Ved åen vil der komme et område, hvor der vil blive sået blomster, og hvis vi kan transportere et 

par stammer derhen, så vil de blive afgrænsede af dem. 

Det er stadig meningen, at stisystemet i mosen skal udvides. 

Først når alle ovenstående initiativer har fundet deres leje og fungerer, vil der blive gået videre med 

de øvrige områder. 

Hvis man selv har lyst eller kender nogen, som kunne have lyst, så er de velkomne i Det Grønne 

Udvalg. 

 

"Bordet rundt" 

Sti 000, Lars:  

Stien vil selv styne træerne ud mod Bjergbakkevej, men det vil bestyrelsen ikke være med til. Be-

styrelsen har talt med folk, der har forstand på den slags, og de har frarådet det. Tilbuddet er stadig, 

at træerne kan fældes, og så få plantet buske i stedet, som en form for støjværn. 

 

Sti 100, Steen:  
Mangler stadig at finde stophanen på 100-stien for at kunne afprøve den.  

Var glad for de nye sten, der er lagt ud langs brandstien for at forhindre parkering på græsset, men 

spurgte om det var muligt at få dem malet hvide. 

Casper fortalte, at det var meningen, og at de eventuelt også skal støbes fast, da folk er begyndt at 

flytte dem.  

 

Sti 200, Lene (Ole oplæste en mail fra Lene):  

Der er nogle dybe huller i starten af 200 stien. En stor, helt ude ved parkeringspladsen, og et par 

stykker i begyndelsen af stien. Lene spurgte om det var muligt få en bigback med sten til udbedring.  

Casper kigger på det. 

 

Sti 300, Max: 

Der er en fire fem træer ved p-pladsen, som tilsyneladende er gået ud. Hvis det er tilfældet, vil de 

blive fældet. Der er problemer med vand på stien, hvor også vand fra "Købmandsstien" bidrager. 

Casper kunne fortælle, at dræn på sti 300 er med i årets budget. 

Der udspandt sig en længere debat om skraldestativer på stierne, hvor det på sidste års generalfor-

samling blev vedtaget, at de ikke må befinde sig der. Hvis man har lavet hul i hækken, og sætter en 

låge, så stativet ikke kan ses, og det ellers ser pænt ud, vil bestyrelsen se igennem fingrene med det. 

Det skal dog kraftigt understreges, at det kun gælder stativet til dagrenovation, og under ingen om-

stændigheder andre former for skraldecontainere.  
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Sti 400, Charlotte:  
Charlotte kunne, i lighed med Klaus, godt bruge en form for drejebog for stirep. (se under Klaus' 

indlæg).  

 

Sti 500, Lasse:  
Lasse foreslog, at hækkeplanter skulle kunne bestilles på 2. pligtarbejde i håb om de kunne leveres 

før end i november måned  

 

Sti 600, Allan:  
Allan ønskede sten til hele stien, og spurgte om de kunne blive trukket ned ad stien. Casper vil kig-

ge på det. 

 

Sti 700, Arvid:  
Bommen for enden af stien er kørt helt ned af skraldefolkene. Casper vil kontakte et firma, der kan 

støbe det fast igen. Der skal også kigges på at udvide vendepladserne for enden af stierne, da de 

samme skraldfolk tilsyneladende har svært ved at holde sig inden for de eksisterende og derved 

ødelægger vores plæner 

Medlemmerne på stien har til pligtarbejdet talt om et forslag fra medlemmet i have 702, om at lave 

en blomstervold langs hækken ud mod p-pladsen, for at forhindre, at folk parkerer helt oppe i hæk-

ken. Der har i flere år manglet hegn, og Arvid har i lige så mange år efterlyst en løsning. Bestyrel-

sen lovede at tage det op på førstkommende bestyrelsesmøde, og vende tilbage med et svar. 

Der blev også talt om, at det er dårlig stil at parkere biler med enden (udstødning) ind mod hækkene 

i folks haver. Det er især firmabiler, der praktiserer det for at undgå indbrud efter værktøj.  

 

Sti 800, Bjarne:  
Stien mangler en nøgle, der passer til deres stophane, efter hanen er blevet skiftet. Der vil blive 

fremskaffet en passende nøgle. Bjarne har observeret, at der står vand i ringen ved brandhanen. Be-

styrelsen vil kontakte beredskabsstyrelsen omkring det. 

Hegnet ved p-pladsen mellem sti 800 og delvist sti 900 er rådnet, og trænger til udskiftning. Besty-

relsen vil tage det op sammen med sti 700s hegn. 

Sti 800 har samme problem som sti 700 ved vendepladsen 

 

Sti 900a, Klaus:  
Stophanen ved sti 900a ligger stadig 20-30 centimeter under niveau. Der bliver kigget på det. 

Klaus efterspurgte også sten til stien, og Casper kigger på det. 

Og så efterlyste Klaus atter en gang en drejebog for nystartede stiformænd. Allan har, da han over-

tog hvervet fået en seddel med de opgaver der er på hans sti, og den blev kopieret og omdelt til for-

samlingen. Birte påtog sig at lave en mere generel manual.  

 

Sti 900b, Morten:  

Havde ingen bemærkninger 

 

Eventuelt: 

Casper er i dialog med Glostrup Kommune omkring chikaner på Vængedalen, for at få nedsat ha-

stigheden. Der blev også talt om stenene i svinget ved "Købmandsstien", som kan udgøre en fare, 

hvis man er nødt til at undvige en bil, der kommer over i modsatte kørebane. 

Og så blev der atter en gang talt om trailere, og som bestyrelsen skrev i beretningen, vil vi bede om 

registreringsattest, så vi kan sikre os, at de tilhører medlemmer i foreningen.  

Et forslag kunne også være at indføre en deletrailerordning, hvor der er én trailer pr. sti og en ekstra 

i foreningshuset. Så er det slut med at have sin personlige trailer parkeret på foreningens pladser, og 

man må finde plads i sin have eller et helt andet sted. Sådan en ordning vil også frigøre en del par-

keringspladser til biler. 
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Da ordningen med vores parkeringsselskab Copark ikke fungere optimalt, har bestyrelsen besluttet 

at opsige samarbejdet. 

Det er faktisk ikke muligt at komme i kontakt administrationen, og licenser vi bestilte i februar må-

ned er stadig ikke kommet, og de har heller ikke reageret på vores opsigelse, så alt i alt er det tem-

melig utilfredsstillende.  

Vi arbejder på at få et andet selskab, som også tilbyder digitale løsninger, så det ikke vil være nød-

vendigt med fysiske licenser.  


