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Referat 22. november 2022 - Det Grønne Udvalg - Reedtzholm 

 

 

Deltagere: Lise-Lotte, John, Merete og Susanne 

Referent: Susanne 

 

 

1. Prioritering af dagsorden – Rævejagt tilføjes 

 

2. Den gode historie  

Hyggelig aktivitetsdag. Vi fik plantet tre æbletræer og samlet grusbunkerne til to     

Stendiget er påbegyndt       

Lise-Lotte og Susanne har haft et godt møde med Christian, vedr. vores fællesareal omkring 

busholdepladsen og diget      

 

3. Fællesareal omkring busholdepladsen og højvandsdiget 

Christian slår fremover høslæt på vores areal mellem busholdepladsen og helt til skel til Enø 

Kystvej 131. Christian har flyttet de store sten der lå skjult, som gjorde det svært at slå høslæt ud 

til asfaltvejen. Er placeret på runddelen i stedet, og det ser pænt ud       

I lighed med tidligere år, går Christian efter med buskrydder omkring sten og skilte, hvor han ikke 

kan komme til ved høslæt. Dette skal skrives ind i kontrakten, når den revideres. 

 

4. Vanding af æbletræer resten af 2022/ forår 2023 

Susanne vander en gang mere nu. Plan for foråret lægges på næste møde. 

 

5. Status velkomstskrivelse til nye grundejere  

Skrivelsen er endeligt godkendt i bestyrelsen. Den vil blive omdelt af medlemmer fra bestyrelsen 

til nye grundejere. 

Skrivelsen vil også blive lagt på hjemmesiden. Lise-Lotte følger op på dette. 

 

6. Skal vi sende oplæg til Fællesudvalget om grønt samarbejde? 

John og Birgitte har tidligere foreslået, at Det Grønne Udvalg skulle sende oplæg til Fællesudvalget 

om fokus på bevarelse af områdets store træer mv. Der er dog ingen i Det Grønne Udvalg, der har 

overskud til at indgå i et egentligt samarbejde med andre grundejerforeninger. 

Lise-Lotte drøfter spørgsmålet med bestyrelsen. 

 

 

 



2 
 

7. Forberedelse til generalforsamling 7/5 

Susanne laver udkast til beretning fra Det Grønne Udvalg. Sender det til gruppen inden næste 

møde. 

Merete skriver oplæg til forslag om senere høslæt, og sender det til gruppen inden næste møde. 

John skriver oplæg med argumenter for ikke at ændre nuværende aftale vedr. høslæt, og sender 

det til gruppen inden næste møde. 

På mødet i februar skriver vi Det Grønne Udvalgs samlede ”for og imod” høslæt fra 21/6, som i 

nuværende kontrakt, samt ”for og imod” høslæt fra 14/7. Dette udsendes til medlemmerne, som 

deraf har mulighed for at vurdere deres mening om tidspunkt for høslæt. Både hvad angår hensyn 

til biodiversiteten, økonomien mm. 

 

8. Ideer forår 2023: 

a. Så vilde blomster på de flade grus-arealer ved æbletræerne 

b. Aktivitetsdag søndag den 26/3 - Evt. affaldsindsamling?  Drøftes på næste møde 

c. Købe en bænk til området ved æbletræerne. Lise-Lotte undersøger økonomi med bestyrelsen 

d. Samarbejde med biavler om opstilling af bistader mhp. at fremme bestøvning. John har en 

kontakt – undersøger muligheden inden næste møde.(REF: Susanne er efterfølgende blevet 

kontakt af en biavler, der er meget interesseret i et samarbejde om opsætning af 1-3 bistader på 

vores fællesareal. Han vil gerne bidrage med fortælling om bier og honningproduktion, hvis vi er 

interesseret i et samarbejde. John tager kontakt mhp. møde om mulig placering. Aftalt at vi 

drøfter det igen på næste møde).  

e. Opsætte fuglekasser på fællesarealerne/ opfordre medlemmerne til at opsætte flere 

fuglekasser på egen grund. Drøftes nærmere. 

f. Opsætning af insekthotel ved molokkerne. Pt. har ingen i Det Grønne Udvalg tid og energi til at 

bygge dette. Lise-Lotte undersøger om det kan købes færdigt. 

 

9. Ideer efterår 2023: 

a. Plante 1-2 frugttræer mere 

b. Sætte løg - narcisser. Fx på runddelen omkring Lindetræet 

c. Plante buske/ mindre træer, fx ved busholdepladsen 

 

10. Rævejagt 

John informerer om den årlige rævejagt omkring januar. Jægerne opsætter info-skilte forud. 

 

11. Dato for næste møde: tirsdag den 14/2 kl. 10.00 hos Merete R 164 

 


