
1. Valg af referent og ordstyrer.  

a. Louise fra afdeling to tager referat.  

b. Næste møde bliver i september og marts.  

 

2. Godkendelse af referat.  

a. Godkendt.  

3. Generalforsamling.  

a. Grus på stien rundt søen, det bliver gjort. Der er lagt dræn tidligere og der tilføjes mere 

grus.  

b. Forslag om dræn. Vi indhenter tilbud og tager herefter stilling.  

c. Bærbuske. Det får vi sat snarest. Der tages kontakt til gartneren. Der er også sat 9 

æbletræer.  

d. Beskæring. Der er en del ønsker om beskæring af Holmstrupgårdsvej. Vi afventer dog lige 

da der lige har været en omfattende runde.  

4. Økonomi.  

a. Opkrævningssystemet kører upåklageligt. Næsten alle penge er modtaget uden problemer.  

b. Vi har endnu ikke afregnet med gartneren.  

5. Grønne områder.  

a. Vi har fået anlagt biodiversitets områder og fået sået græs igen hvor der fejlagtigt blev lavet 

bed ved fodboldbanen. Vi ser hvor meget arbejder der er i det før vi udvider projektet. 

6. Viborgvej  

a. Der er ugentlige opdateringer.  

Vi fik et godt referat af mødet med borgmesteren. Vi mangler dog at se der rent faktisk sker 

noget. Vi kører det juridiske spor og samtidig presser vi dem ved at trække tiden.  

Der sættes ikke noget i gang så længe vores klagesag kører. Miljøklagenævnet og 

planklagenævnet.  

 

De vil gerne flytte busstoppestedet på jernaldervej det har vi sat os op imod.  

 

I forhold til borgmesteren laver Agner og advokaten et modsvar. Vi savner han gør det han 

lovede.  

7. Eventuelt.   

a. Vi har desværre fået konstateret rotter i afdeling 3.  Teknik og miljø samt aarhus vand er 

med ind over.  

b. Vi skal have en ny brønd med sandfang.  

c. Bænkene ved søen skal vedligeholdes. Renses og males.  

d. Fodboldmål bliver snarest flyttet på plads.  

e. Henvendelse fra 316 om støttemur ud imod fælles areal. Godkendt. Med betingelse om at 

holde sig på egen grund og følge gældende regler.  


