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BESKÆRINGER 
 
Arbejdet med de bestilte beskæringer, nyplantninger og flisearbejder er nu afsluttet med undtagelse 
af noget jordarbejde, der må vente til foråret fx ved stien langs D40 – D48. Hvis der er observationer 
angående det færdige arbejde er I velkomne til at dele den(m) med bestyrelsen. 
 
Det er som bekendt ikke alle, der har fået deres ønske(r) opfyldt, da der ikke er ubegrænsede midler. 
Bestyrelsen fokuserer på, hvad vi sammen med vores gartner syntes giver bedst mening at medtage i 
årets beskæringer og fliseopretninger mm. 
 
Vi har også denne gang fået en grundig oprydning i beplantningen inklusive de fleste steder, hvor 
vores fortove leder ud til det kommunale stisystem/fortove. Det er nu op til jer medlemmer at sørge 
for, at der er fuld fortovsbredde ud for hver jeres parcel både på indgangssiden og på havesiden, hvor 
I måtte have en fortovspassage. 
 
FÆLDNING AF KASTANIETRÆER PÅ STAMVEJENE 
 
Det er nu endeligt aftalt med kommunen at de fælder kastanjetræerne i de fire vejbump på 
Præstehusene og Humlehusene stamveje. I stedet plantes der buske med bær. 
 
Bestyrelsen mener samtidig, at forvaltningen har accepteret deres vedligeholdelsespligt af vores 
stamveje, så der skulle ske noget i den sammenhæng. 
 
Vi har igen bedt forvaltningen fortsætte den nedskæring af himmelstræbende poppeltræer i ringene 
vest for Humlehusene. Vi håber at det sker her i begyndelsen af året, når jorden er til at køre på med 
de nødvendige maskiner.  
 
 
Indkaldelse til laugsmøde i carportlauget 
 
Dette er den officielle indkaldelse til laugsmøde for carportlauget der er fastsat til 
 
 

Tirsdag, den 7. marts 2017 kl. 19:30 
i 

Væremøllen 
 

Mødet er kun for carportbrugere 
 
Dagsorden: 
 

1. Indledning ved Svend Tanke Nielsen. 
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
3. Godkendelse af regnskab. 
4. Emner til beslutning 

a) Fællesforsikring af carportene 
b) Vedligeholdelsesbidraget på 200 kr. pr. halvår 

5. Eventuelt valg af oldermand. 
6. Eventuelt.  

 
Laugets regnskab uddeles inden mødet. 
 

CARPORTLAUGETS OLDERMAND 
Svend Tanke Nielsen 


