
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Holme Syd 
 
Tidspunkt: 12. maj 2020 
Sted: Hos Frank Arberg, Holme Parkvej 177 
Referent: Peter Svenné Schmidt 
 
Deltagere 
Carsten Hoeg 40283244 cahv@mail.dk Madsbjergparken 
Steen G. Hansen 24214623 holmeparkvej8@gmail.com Holme Bjerge 
Diana Mønniche Eriksen 20717862 ruzo2000@gmail.com  Holme Parkvej af 1987 
Frank Arberg 40356784 frank@arberg.dk  Jelshøj 
Finn Skovsgaard 40147582 skovsgaard389@gmail.com Jelshøj 
Peter Svenné Schmidt 72201022 peter.schmidt@live.dk  Holmeparken 
 
Referat sendes til alle bestyrelsesmedlemmer samt til post@holme-bjerge.dk 
 
Dagorden 

1. Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde: 

a. Dræning neden for bakken samt ved søerne (Carsten) 

b. Etablering af felt med blomstereng (Frank) 

c. Status på 3 årlige fejninger (Carsten) 

d. Status på forårsfejning (Carsten) 

e. Dødt egetræ ved Madsbjergvej samt et som nærmest ligger ned (Frank) 

f. Status på repræsentantskabsmøde planlagt til 3 juni 2020 kl. 19.00 (Alle) 

i. Peter skulle kontakte Holme Medborgerhus (Peter) 

2. Kassereren – Orientering. 

a. Indestående på bankkonto 

b. Kontingent indbetaling 

c. Div. 

3. 5-Årsplan. 

a. Revidering af 5 års plan 

4. Status på grønne områder. 

5. Revidering af adresseliste (vedhæftet) 

6. Eventuelt. 

a. Plantning af træer nedenfor Holme Parkvej 175 

7. Fastlæggelse af dato for næste møde. 
 
 
Ad 1) Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde 

a, Vi har fået tilbud fra et gartnerfirma på dræning af et 75 m langt meget vådt område ved en af 
stierne nær områdets bakke samt 80 meter ved et stikryds nær ved søen. Endelig er der også 
givet tilbud på udlægning af frisk stenmel på nogle af stierne i 5 cm tykkelse. Vi var enige om 
at stenmel-laget bør være op mod 10 cm. og at der skal indhentes tilbud fra endnu et 
gartnerfirma. Såfremt dette kan klares indenfor de afsatte økonomiske rammer, var der 
enighed om at Carsten og Frank bare sætter dette i gang snarest, 
 

b. Vi har også fået tilbud på etablering af et 500m2 stort område der skal udlægges som 
blomstereng med vilde blomster. Det forsøges placeret i en trekant mellem et par af stierne lidt 
sydvest for søen. 
Der var enighed om at græsklipning af kanterne op imod det nye areal samtidig med at stierne 
klippes vil få arealet til at fremstå velplejet. 

 



c. Fejning og/eller snerydning af vores hovedsti samt stikvejen op mod den sydlige højtliggende 
del af Holme Parkvej skal ske 3 gange årligt i perioden oktober -> maj, så bl.a. efterårets blade 
fjernes fra stien, der ellers kan blive glat og farlig. Dette har Carsten aftalt med gartnerfirmaet. 

 
d. Forårsfejningen har fundet sted og indgår i ovenstående aftale (pkt. c) 
 
e. Et dødt egetræ på arealet over mod Madsbjergparken bliver fjernet af gartneren samtidig med 

etablering af blomsterengen. 
 
f, Repræsentantskabsmødet planlagt til 3. juni må udsættes på grund af forsamlingsforbuddet. 

Vi var enige om at forsøge med datoerne 16., 17. eller 18. juni i stedet og beder Peter 
Corneliussen om at forsøge at få dette på plads snarest muligt. 

  
 
Ad 2) Kassereren - Orientering 

a. Indestående på bankkontoen er p.t. 87.193,40 

b. Der er ingen restancer på kontingentindbetalingerne fra parcelforeningerne – heller ikke efter 
det øgede kontingent, der fra 1. april 2020 er øget til kr. 400,- årligt pr. husstand 

c. Vi blev enige om lidt justeringer i budgetforslaget, der skal fremlægges i juni – blandt andet på 
baggrund af seneste tilbud fra gartnerfirmaerne. 

 

Ad 3) 5-års plan 

Vi gennemgik den rullende 5-års plan for de større påtænkte omkostninger, der er blevet ajourført 
efter høringsrunde og idéer fra de indgående parcelforeninger. Med de senest justerede priser fra 
gartnerfirmaernes tilbud ser planen for øjeblikket således ud: 

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Fældning af popler 50.000           

Asfalt-reparation af stier 100.000           

Græsslåning af arealerne 21.000   21.000   21.000   21.000   21.000   

Græsslåning af stier 14.400   14.400   14.400   14.400   14.400   

Nyt grus til stierne   100.000       25.000   

Reparation af bænke   1.000   1.000   1.000   1.000   

Beskæring af træer     15.000       

Oprensning af søerne       150.000     

Fredskov vedligeholdelse         15.000   

Biodiversitet / blomstereng   10.000   15.000       

Dræning ved søområdet   30.000         

I alt  185.400   176.400   66.400   186.400   76.400   

 

 

Ad 4) Status på grønne områder 

Der er fortsat problemer med (formentlig kun en enkelt) hundeejer, der efterlader ganske vist 
kommer hunde-efterladenskaber i pose, men til gengæld lader poserne ligge eller endda hænger 
dem op i træer og buske. Utroligt når der trods alt flere steder er adgang til affaldsposer. 

Ellers er der intet særligt at nævne. 

 

 



Ad 5) Revidering af adresselisten 

Listen over medlemmer og suppleanter blev revideret og kontrolleret. Vi mangler for øjeblikket en 
suppleant fra Holme Bjerge, der forventes udpeget ved snarlig generalforsamling i Holme Bjerges 
parcelforening. 

 

Ad 6) Eventuelt 

a) En beboer i nr. 175 har plantet en række træer i forlængelse af sin grund på fællesarealet. 
Træerne må antages at være plantet med henblik på at hindre de øvrige beboere adgang over 
fællesarealet op til granskoven. En sådan selvforanstaltet handling accepteres ikke. Beboeren 
har imidlertid flyttet et træ, således at der igen er adgang til den nedtrådte sti over mod 
granskoven. Bestyrelsen foretager sig således ikke yderligere pt. De plantede træer vil indgå i 
beskæring og udtynding af læbæltet, som træerne er blevet plantet i forlængelse af. 

 

Ad 7) Fastlæggelse af dato for næste møde. 
 
Næste møde aftaltes til tirsdag den 15. september kl. 19:30 hos Diana Mønniche på 
Holme Parkvej 198. 


