
 

 

 
Side 1 af 2 

 

Grundejerforeningen Sønderlunden 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: 

27. maj 2020 

Sted: 

Hos CC, Sønderlunden 91 

Deltagere: 

Carsten Christensen (CC) Jørgen Damsgaard  (JD) 

Lauge Gejl (LG) Ernst Antonsen (EA) 

Allan Knudsen (AK)  

 

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde   

Godkendt 

 

Pkt. 2: Gødning af grønne arealer og væltede træer 

Gødning af græsarealerne. EA og AK aftaler nærmere med vores gartner. 

 

De væltede træer i skoven ved nr. 28 -36 samt væltet stort træ i området neden for nr. 26 fjernes ikke, men 

bliver liggende som vildtskov i henhold til Skovstyrelsens anbefalinger. 

 

Det skæve træ ud for nr. 37 gror skævt og kan ikke rettes op. Aftalt, at det fældes. EA og AK aftaler dette 

med vores gartner. 

 

Pkt. 3: Asfalt og stier 

Rødder ødelægger asfalten på stien, der fører til Sønderholmsvej, og på stien, som går op mod Fælledvej. 

AK og EA aftaler en løsning på problemet med vores gartner. 

 

Pkt. 4: Forebyggelse af trafik fra skoven ved Sønderholmsvej ned over græsplænen ved nr. 91 og 93.  

Trafikanter (knallerter og cykler) skyder genvej over vores plæne, som ødelægges ved denne trafik.  

Forslag: der lægges forhindringer i form af flere store sten samt beplantning med 10 m tjørn. EA og AK 

aftaler med vores gartner. Der indhentes pris på levering af tjørn hos vores gartner. 

Beplantning med tjørn sker i efteråret 2020. 

 

Pkt. 5: Hærværk på vores bord- og bænkesæt 

22. april 2020 blev skaderne udbedret og bænkesættene malet af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 

medlemmer af grundejerforeningen. Bestyrelsen takker for deres hjælp. 

 

Pkt. 6: Bydelspuljen  

På vores bestyrelsesmøde 10. februar 2020 blev det besluttet, at vi søger om midler til plantning af nye 

træer mellem vores huse. Tidligere beplantede træer er ikke plantet i god jord og træerne vokser ikke 

mere. 

Grundejerforeningen har fået bevilget 5.000 kr. til nye træer. 

Bestyrelsen har udpeget, de træer, der skal udskiftes. EA og AK indhenter tilbud på træerne incl. nyt jord 

og opbinding hos vores gartner. Beplantning sker i efteråret 2020. 

 

Det drejer sig om træerne ved nr. 37, 45 og 23 i prioriteret rækkefølge. 

 

Pkt. 7: Sankt Hans i 2020 

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke arrangerer noget Sankt Hans i år på grund af situationen omkring 

coronavirus. 
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Grundejerforeningen Sønderlunden 

 

Pkt. 8: Henkastning af affald i skoven ved nr. 28 - 36 

Der henkastes affald, herunder også haveaffald i skoven.  

Dette er ikke tilladt og bestyrelsen henviser til, at affald afleveres på Kolding Kommunes genbrugsplads. 

AK laver opslag herom på Facebook og vores hjemmeside. 

 

Pkt. 9: Parkering foran miljøstationer ved nr. 28 - 36 

Bestyrelsen har modtaget klager over, at der parkeres foran miljøstationerne, så adgangsvejen til 

containerne spærres. Bestyrelsen opfordrer til, at man selv løser problemet med de pågældende, der 

parkerer ulovligt.   

Det er ikke tilladt at parkere foran miljøstationen, fordi det hindrer adgangen til containerne, samt fordi 

pladsen også fungerer som vendeplads. Ligeledes skal renovationsbilerne have uhindret adgang til 

containerne. 

Aftalt, at der bestilles og opsættes skilt med teksten: 

”Vendeplads. Parkering foran containerne er ikke tilladt”. 

AK bestiller skilt. 

 

Pkt. 10: Vintervedligeholdelse 

Saltning af vores stier er i vinterhalvåret 2019/2020 nogle gange ikke udført. Tages op i oktober 2020 med 

henblik på gennemgang af aftalen med vores leverandør. 

 

Pkt. 11: Marielundsfredningen 

Tidligere indkaldt møde om Marielundsfredningen blev udsat på grund af coronasituationen. Kommunen 

indkalder til nyt møde i efteråret 2020.  

Læs mere om Marielundsfredningen på kommunens hjemmeside her:  
https://files.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-forside/dialog-skal-undersoge-opbakning-til-marielundfredning 

 

Pkt. 12: tilbud på service og vedligehold af vores tage 

Bjarne Frederiksen, nr. 75 og Ole Askholm, nr. 81 har indhentet tilbud fra Syddansk Tagdækning om årlig 

service og vedligehold af vores tage samt årlig algebehandling. 

Såfremt der er over 15 stk. grundejere, der tilmelder sig, er der en besparelse på prisen. 

Prisen er: 1.500 kr. excl. moms. 

Yderligere oplysninger/tilmeldinger hos Bjarne Frederiksen og Ole Askholm.  

 

Pkt. 10: økonomi  

Økonomien kører som budgetteret. Vores likviditet/indestående i banken er følgende: 

Driftskonto  159.468 kr. 

Vejfond  202.861 kr. 

Vi har ingen udestående skyldige poster og heller ingen tilgodehavender. Medlemskontingent er opkrævet 

og modtaget fra alle medlemmer. 

 

Pkt. 11: Næste, næste bestyrelsesmøde 

14. september 2020 kl. 19:00. Hos AK nr. 61 

Hvis der åbner sig mulighed for at holde mødet om eftermiddage fra kl. 15:00 sker dette. 

 

Ref. AK  

https://files.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-forside/dialog-skal-undersoge-opbakning-til-marielundfredning

