
                         
 
 
 
                                 Referat fra gårdrepræsentantmøde  29. juni 2021 
 
 
Indput fra gårdene: 
 
Gård 1: Grønne arealer og legeplads ordnet. Tak til Laura. Arbejder på et vandingsanlæg 
til buske og bede. Har fået konstateret borebiller i carport og udhuse Skaden er blevet 
behandlet alle i gården betalte af egen lomme 
 
Gård 2: Holdt møde og valgt ny gårdrepræsentant Jørgen Morthorst nr. 505. Hvem skal 
holde endegavl ved 502? Hækken langs cykelsti meget stor og bred hvem skal klippe 
den? Store træer ud mod jernbanen, er det stadig bane Danmark der skal spørges ang. 
fældning? 3 spørgsmål som vi håber Steen kan svare på. Stolper ved indkørsel skal blive 
er de beskadiget kontaktes gårdmændene via Steen Indkørsel lagt om efter gældende 
regler om vedligeholdelse af gårdmændene. 
 
Gård 3: Meldt afbud 
 
Gård 4: Gårddag afholdt Legeplads lagt om. Biulve i indkørslen/legepladsen De er helt 
harmløse og forsvinder selv. Gården efterlyser bedre behandling af gårdens legeplads 
med oprydning efter både børn og hunde når man har besøgt deres legeplads hvilket man 
er meget velkommen til. Bliver bakkes op af alle andre gårde. 
 
Gård 5: Hækken ud mod cykelsti er blevet skåret kraftig ned så man kan se om der 
kommer nogle på cykelstien. Hentet hjælp udefra betalt af gårdkasse. Græsplæne og 
indkørsel er indtil for nyligt passet  ar Harald 412, men han har meldt ud at det er for 
meget for ham. 
Plænen bliver stadig slået, men vi skal finde løsning på indkørslen. 
 
Gård 6: Meldt afbud 
 
Gård 7 : Meldt afbud 
 
Gård 8: Gården passe generelt af de samme 5 huse i gården som gør et stort og godt 
arbejde. Problemer med kloakkerne i gården. Kommunen har flere gange været ude og 
spule alt muligt der ikke høre til i kloakkerne dukker op. Vil gerne have lagt indkørslen om 
så den kan overgå til gårdmændene. Før gården selv kommer med udspil passer de selv 
den nuværende indkørsel efter aftale da den blev etableret. Mange løse chausséstenen i 
gården Har flere gange meldt det til Steen. Efterlyser beskæring af buske og hække ved 
petangbanen. Forslog også noget lys ved banen, blev dog afvist for det kunne tiltrække 
aktiviteter efter 21.00. Kan ikke forstå at fasanreden ikke kan bruges til noget mere. Havde 
en tekst med der viste hvad og hvornår den kunne bruges. Vi undersøger mulighederne på 
kommende bestyrelsesmøder 
 
Gård 9: Malet carport. Plejet gården Planlægger sommerfest til August. Har også løse 
chausséstenen. 
 
Gård 10: Meldt afbud Har følgende indlæg Har afhold møde og oprydnings dag. Aldrig har 



så mange mødt frem. Sternbræder på carporten udskiftes efter utallige påkørsel. 
Legeplads trænger til maling to mand meldte sig. Hvide optegninger på p-plads friskes op. 
Flere grundejer får årligt spulet kloakkerne. Affaldssystem blev debatteret afventer spændt 
udkast fra GF. Fliserens afventer også GF flere hus har selv renset ud for deres egne 
indgange. Ladestander også op og vende her afventes der også fra GF. 
 
Gård 11: Afholdt gårddag med vedligeholdelse af gården. Planer om på en eller anden 
måde at bremse cykellister og legende børn i at kunne komme med høj fart rundt om 
hjørnerne ved cykelstien ind og ud af gården. Afventer affaldssortering før der sker mere 
 
Gård 12: Vedligeholdelse af gården går fint. Håber at holde gårdfest i August. Løse 
chausséstenen flere steder har meldt det til Steen. Gården fungere fint husene imellem, 
som hjælper hinanden meget 
 
Gård 13: Gårddag/møde afholdt 16 huse mødt frem. Har købt nye bord/bænkesæt, men 
synes de gamle var for gode til at smide ud så de er doneret til petangbanen. Hul i 
vejbelægningen ud for 254 Løse chausséstenen flere steder i gården Gavl ud for 250 med 
adgang til brønd er meget kraftigt bevokset hvem ordner den? Gårdmændene planter 
mange nye træer og buske, men de behøver vand for ellers dør de og så er arbejdet 
spildt. Kunne alle grådrepræsentanter ikke få nogle af de nye velkommen til fasanvænget, 
så de kan give en til de nye indflytter der kommer i gården. Rigtig god ide Bent har nogle 
med rundt næste gang der kommer kontoudtog. Har et godt fungerende gård hvor alle 
hjælper til i det omfang de kan. 
 
Gård 14: Ikke mødt 
 
Gård 15: Meldt afbud 
 
Der blev snakket gårdmændene og her var alle enige om at de gør et stort stykke arbejde 
for at holde vores arealer pæne. De er altid høflige og hjælper meget gerne når det er 
muligt. 
Der blev spurgt om hvorfor Grete skal have kontonr. Hver gang der skal betales varme 
tilbage. Hun kan ikke sætte penge ind på pbs overførelser. Hun må ikke gennem kontonr. 
fra grundejere mere end 30 dage ifølge ny datalov 
Elbiler og stander er stadig grundejers egen opgave at etablere fra egen måler til carport 
GF har undersøgt mulighederne men pt er der for lidt power ind i fasanvænget. 
Hunde og efterladenskaber var også oppe og vende. Vi har gentagende gange skrevet om 
det på hjemmesiden. Skilt med hund i snor blev forslået. Bestyrelsen tager det med næste 
møde. 
Legepladserne og sikkerhed blev også rundet. Bent oplyste at nu når corona tillader det vil 
der blive bestilt en ny synsrapport. Denne bliver herefter sendt til gårdrepræsentanten i 
hver gård som så skal sørge for at evt. fejl og mangler bliver udbedret. Det er kommunen 
der skal håndhæve hvis fejl og mangler ikke bliver ordnet. Ved skader og lign som er sket 
på legepladsen hæfter GF for. 
 
Bestyrelsesnyt / Generalforsamling 
 
Hans fortalte at den kommende generalforsamling 16. september er en sammenlægning 
af den vi ikke kunne afholde sidste år pga. corona og så den obligatoriske vi skal holde i 
år . 
Bestyrelsen har 3 forslag med til generalforsamlingen 
 



Ændring af vederlag for bestyrelses arbejdet 
 
Tilbud omkring fliserens, som kommer til at omfatte alle husstande også dem der selv har 
fået renset. Tilbudene omfatter rensning og flerårligt veligeholdelse 
 
Affaldssorteriing bliver der også fremsat forslag om. 
Der blev i den forbindelse talt meget om hvor hvordan og hvornår det skal stå færdigt i 
fasanvænget. 
 
 
 


