Referat 28. februar 2022 - Det Grønne Udvalg - Reedtzholm

Deltagere: Lise-Lotte, John, og Susanne
Fraværende: Anders
Anders har efterfølgende skrevet, at han må erkende at han ikke har tid til at deltage i Det Grønne
Udvalg, men at han gerne står til rådighed med råd og vejledning.
Referent: Susanne
1. Den gode historie
Grusbunkerne til markfirben er udlagt
2. Prioritering af dagsorden
3. Siden sidst v/ Susanne
a) Status markfirben
Grusbunker er udlagt og arbejdet er afsluttet pænt. Michael Krogh laver aftale med Christian
vedr. slåning omkring bunkerne. Lise-Lotte køber holder til et info-skilt på de to placeringer.
b) Forespørgsel vedr. vedligeholdelsespligt af græsareal udenfor egen grund
Grundejer har sendt forespørgsel vedr. vedligeholdelse af græsareal udenfor grunden mod
grusvejen. Det er ikke beskrevet i ordensreglementet, at grundejerne har en forpligtigelse til at
slå græs uden for egen grund. Vi tænker ikke, at der pt er et behov for at beskrive dette.
c) Ønske om fældning af træ på fælles areal
Grundejer ønsker fældning af træ på fælles parkeringsplads. Når det blæser falder der grene ned på
grundejerens private parkering. Grundejer er enig i at der generelt skal bevares træer. Tilbyder at
plante andet træ på 2-3 m højde hvor vi kunne ønske det, uden udgift for Grundejerforeningen.
Lise-Lotte skriver til grundejer, at vi godkender at han fælder træet – inkl. rodfræsning, så foreningen
ikke pådrager sig ansvar i forhold til evt. påkørsel af stub.
Lise- Lotte skriver til grundejer, at vi ønsker et lindetræ på midterstykket ud for busstoppestedet
(Stykket er 20m bredt. Lindetræet ud for R121 er min. 30 år gammelt og kun 13m i diameter).

d) Ønske fra GF Strandgården, om trimning af slåenhegnet mellem vore udstykninger
GF Strandgården foreslår at vi mødes og besigtiger forholdene.
Susanne har kontaktet Michael Krog, som gerne tager en snak med bestyrelsen i Strandgården.
Vi er enige om, at vi ikke ønsker at beplantningen trimmes eller beskæres. Der blev fjernet 15
meter af krattet for få år siden, og det der resterer, er vigtigt at bevare af hensyn til dyrelivet.
Susanne arrangerer besigtigelse med formanden for GF Strandgården, Martin, John/ Birgitte
og Lise-Lotte
e) Rørslåning
Susanne har kontaktet Michael Krogh. Næstved Kommune har ikke udarbejdet
informationsmateriale om lovgivning og retningslinjer for rørslåning på strandengsarealet,
men henviser til naturbeskyttelsesloven. Man må kun slå tagrørene, hvis man har gjort det
hvert år i mange år. Andre skal søge dispensation hos Næstved Kommune natur@naestved.dk
1

Michael Krogh kommer gerne ud til et møde og informerer om reglerne. Har allerede mødtes
med nogle grundejere på Enø Kystvej.
Susanne udarbejder et afsnit om reglerne til vores hjemmeside.
5. Kan vi evt. medvirke til en mere grøn profil i de andre grundejerforeninger?
Hvis man ser på området som en helhed, er der fældet og fjernet megen bevoksning – store
popler i Cypresvænget, mange træer og krat ved Reedtzholmgården, rørskov langs Enø Kystvej og
Reedtzholmvej, og nu er der ønske om at "trimme" slåenkrattet ind mod Strandgården yderligere.
Birgitte har snakket med Simon om drøftelse i Fællesudvalget.
Kunne vi sende vores Kommissorium til Fællesudvalget til inspiration? Susanne kontakter Simon.
4. Aktivitetsdag lørdag den 2. april kl. 10.00.
a) Susanne har tilmeldt os til affaldsindsamling.
Lise-Lotte skal desværre på arbejde 2/4. John snakker med Birgitte om deltagelse og evt.
kaffebrygning.
Susanne beder Simon lægge info på hjemmesiden
b) Insekthotel: Udskydes til vi har tid og overskud.
5. Status grønt område ved indkørsel til vores område/ R1 v/ Lise-Lotte
a) Æblesorter, støttepæle, vand poser, flis/ grus og indhegning om træerne mht. rådyrene
b) Indkaldelse til fælles arbejdsdag mhp. beplantning. Dato skal udmeldes i god tid. Gerne i
forbindelse med generalforsamlingen.
6. Status velkomstskrivelse til nye grundejere v/ John og Birgitte samt Lise-Lotte
John sender filen til Lise-Lotte, som arbejder videre med det.
7. Status badebrostige på bådebroen og renovering af bænke ved bådebroen
Simon renoverer bænkene ved bådebroen.
Der kommer ny formand for bådebrolauget.
Susanne prøver at finde en egnet badebrostige.
8. Rotter
Der er observeret rotter flere steder i området. Mangler der information om at man skal holde
øje, og hvor man skal henvende sig? John laver evt. et oplæg til hjemmesiden
9. Beretning til generalforsamlingen
Susanne skriver til Simon hvornår han skal have vores beretning
10. Dato for næste møde: 22/5 eller 29/5 14.00 hos John. Lise-Lotte giver besked hvilken af de to
dage der passer.
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