
G/F RØRMOSE PARK  BESTYRELSEN 

 
 
 
Hvor: Hos Lise-Lotte, Rørmosevej 64 
Hvornår: 14. juni 2011 kl. 19.30 – 21.30 
Tilstede: Liss (E2), Lise-Lotte (E3), Annet (HF1), Øjvind (HF2), Ole (AB1), Gry (AB2) og  
 Sten (kasserer, E3). 
  
 
Referat 
 
1) Valg af referent 

Gry blev valgt. 

2) Nyt fra formanden 

- Status på det mobile bump inkl. afskærmning i siderne 

Det er blevet sat op igen med afskærmning. 

- Status på fartmålingen 

Kommunen har først lige afsluttet fartmålingen, så der er ingen resultater derfra. 

Vi vil forsøge at få etableret en fartmåling på Rørmosevej på stykket fra postkassen og ned til det 
førstkommende bump.  

- Status på gartnerkontrakten for sommeren 2011 

Der er i øjeblikket en post på ca. 12.000 kr. til pasning af træer. Betyrelsen besluttede at bede de enkelte 
foreninger tage stilling til, om det fortsat er nødvendigt med denne ydelse, da stort set alle træer er godt 
etableret, og der derfor ikke længere er behov for at gøre noget særligt. Der er enkelte træer, specielt i 
Etape III og IV, som ikke vokser godt, hvilket dels skyldes dårlig jord og udsat placering. Vi ser foreløbig 
tiden an med hensyn til disse træer. 

- Fjernelse af pileopvækst 

Kommunen fjerner den nye pileopvækst i den kommunale sø ved fredsskoven, og Lise-Lotte har derfor 
spurgt til, om kommunen også vil fjerne pileopvæksten i den store sø overfor Rørmosegård, når de nu 
alligevel er i området. Desværre kan kommunen ikke påtage sig denne opgave, så HD er bedt om at 
komme med en pris for at fjerne pileopvæksten i den store sø. Emnet drøftes igen på OG’s næste 
bestyrelsemøde den 14.9. 

- Vejfondens kapital 

Vi har hidtil haft vejfondens kapital på aftaleindlån, låst for 6 mdr. Denne periode er nu udløbet, og 
bestyrelsen har besluttet at binde grundkapitalen (kr. 1.650.000) i yderligere 3 mdr. til 1,45% p.a. 

3) Nyt fra kassereren 

- Gennemgang af eventuelle restancer  

Der er ingen restancer. 
 

- Aktuel budgetstatus 

Det blev besluttet, at vejrapporten, som kostede 10.000 kr., betales af vejfondens kapital. Vi sætter 
således 1.650.000 til forrentning, jfr. ovenfor vedr. vejfondens kapital. 

4) Opsamling fra OG’s generalforsamling 

- Nedsættelse af udvalg, som skal stå for advokatundersøgelse m.v.  

Udvalget skal udarbejde et eller flere oplæg med regneeksempler på, hvordan vejfonden kan forvaltes. 
Desuden skal udvalget se på en investeringspolitik.  

Øjvind, Liss og Lise-Lotte udgør udvalget. Lise-Lotte er udvalgsformand.  
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5) Hvordan passer vi på frøerne? - i forlængelse af Anettes mail fra d. 30. maj kl. 16.39 v/Øjvind Vilsholm, HF2 

   - Har den lille sø ml. HF1 og HF2 det godt nok? 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er vigtigt, at man ikke tager frøerne væk fra vandhullerne og søerne 
(både vandhuller, søer og frøer er fredede). Det er helt i orden at se på frøerne og tage dem op i en spand 
vand el. lign., men når undervisningen er slut, skal frøer m.v. sættes tilbage i vandet. 

Der er meget andemad i søen mellem HF1 og HF2, hvilket umiddelbart ikke kan være godt for søens tilstand. 
Annet vil tage kontakt til kommunens biolog, Pernille Vous Jensen, og spørge til, hvad vi kan gøre. 

I øvrigt fortalte Ole, at der er ved at blive etableret en spang ved søen bag AB1, som betales af AB1 og en 
grundejer (udenfor OG). Det er Oles fortjeneste, at spangen overhovedet bliver etableret, og den øvrige 
bestyrelse takker for indsatsen. 

6) Fejning af stamvejen, jfr. aftale på bestyrelsesmødet i marts v/Øjvind Vilsholm, HF2 

- HD har oplyst, at det vil koste DKK 4.889,00 excl. moms at få fejet stamvejen med feje/suge-maskine, 
inklusiv fortov og afgifter på opfej.  
 
Det blev besluttet at iværksætte fejningen; de enkelte OG-repræsentanter er ansvarlige for at formidle ud 
til deres medlemmer, at de ikke må parkere på stamvejen den pågældende dag. E4 skal have særskilt 
besked – Øjvind er ansvarlig for dette. 
 
Lise-Lotte kontakter L&R for at bede dem om enten at feje den ikke-overdragede del af stamvejen, eller at 
betale deres andel af udgiften hertil eller alternativt at feje hele stamvejen og så lade OG betale sin del af 
regningen. Lise-Lotte vil prøve at få fejet inden for de næste 14 dage. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må 
det blive engang i slutningen af august eller i september. 

7) Den ikke-overdragede del af stamvejen i HF2 v/Liss Kobberøe 
 
- Erstatningsansvar i tilfælde af skader på parkerede biler m.v. 

Der er mange huller i vejen, som på sigt sikkert vil udvikle sig til større huller. Ersatningsansvaret må ligge 
hos L&R, da vejen ikke er overdraget til HF2 endnu. 
 
Regnvandsbrønd skråt overfor Liss er defekt – der er et stort, dybt hul mellem brønden og fortovet. Jens 
vil følge op på det.   

8) Bordet rundt. 

Ole: Opfordrede til, at vi tænker over, om de grønne arealer kan gøres mere brugbare eller attraktive. 
Gry: indgangen fra AB2 til trampestien er forsvundet – Annet kontakter kommunens biolog, Pernille Vous 
Jensen, ang. dette. Gry viderebragte i øvrigt et ønske om, at der kunne blive etableret en grussti eller 
lign. fra Rørmose Parkvej (AB2) over græsarealet bag den lille sø og hen til Rørmosevej.  Bestyrelsen 
besluttede, at der slås en ekstra bred sti, når der slås græs sidst på sæsonen. 
Øjvind: Der er sket skader på flisebelægningen som følge af snerydningen. Det blev besluttet, at alle 
foreninger skal gennemgå deres områder for skader og skrive en liste, der skal være færdigudarbejdet 
den 1/9 2011. 
Annet: Der har været en kommentar ang. Trevangsstien ved bumpene ud til Rørmosevej, om at 
tjørnehækken er ved at være så høj, at den besværliggør udsynet. Der vil ikke blive gjort noget ved dette 
fra OGs side. 
Lise-Lotte: Der er blevet etableret et flag-laug, med en flagstang placeret på Rørmosevej ud for nr. 51. 
Lise-Lotte gør opmærksom på, at eventuelle skader som følge af flagstangen påhviler ejeren af arealet. 


