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Referat 
 
1) Valg af referent.  

Gry blev valgt. 

2) Nyt fra formanden 

- Velkommen til de nye repræsentanter fra Etape 4 

- Hastigheden i området.  

Gennemsnitshastigheden er nu kommet ned på 29 km/t, og 85% af alle køretøjer i området kører under 
37 km/t. Der vil senere blive lavet hastighedsmåling på Rørmosevej på stykket mellem postkassen og 
Trevangsstien. 

Politiet har meddelt, at vi ikke får 30 km-zone i området, og området vil dermed fortsat være en 40-km 
zone. 

- Nye stier i området 

Vi er blevet oplyst, at der vil blive etableret en skolesti fra kaserneområdet og henover matrikel 33A (det 
rekrative område foran Etape 1). 

- Vinterservice-aftalen med HedeDanmark er blevet indeksreguleret, således at snerydning og saltning 
koster 3.840 kr. pr. gang for saltning og 6.400 kr. pr. gang for snerydning og saltning. Der bliver i år fejet 
med kost på fortove og stier.  

- Sommerservice-aftalen må i følge HedeDanmark forventes at blive væsentlig dyrere næste år. Lise-Lotte 
er ved at indhente tilbud fra et andet gartnerfirma. Annet tager også kontakt til en gartner, hun kender, så 
bestyrelsen får et grundlag for at vurdere prisstigningen fra HD på. 

Den sidste græsslåning i området var meget kritisabel (græsset må have været vådt og lagt sig ned, for 
det fremstod nærmest uslået overalt) især på det grønne område bag AB2 på Rørmosevej. 

Generelt, får HedeDanmark ikke slået græs helt ud til kanterne (ud mod ”vildt voksende” arealer), således 
at de grønne græsarealer med tiden bliver mindre. De skal slå græsset så tæt på kanterne som muligt. 

Der er blandt foreningens medlemmer en fornemmelse af, at HedeDanmark kører meget stærkt i området 
– også når de slår græsset. De skal mindes om, at det er et 40 km/t-område. 

 

3) Nyt fra kassereren 

- Gennemgang af eventuelle restancer  

Der er ingen restancer. 

- Aktuel budgetstatus 

Vejfonden skal som besluttet på sidste møde betales af vejfonden, hvilket har ført til lidt ændringer i 

budgettet/regnskabet.  

Driftsresultatet for 2011 forventes at blive i størrelsesorden 50.000 kr. 
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4) Eventuel yderligere orientering om reparation af vejene v/Liss 

Regnvandsbrønden ved Liss (E2) blev forsøgt repareret i dag, men uden held, da den var dårlig udført fra 

start af. 

Udlægning af slidlag på adgangsvejen fra Trevangsvej (Korsbjegvænge) forventes påbegyndt i morgen. Lise-

Lotte kontakter kommunen med henblik på at få kommunen til at etablere en permanent fartbegrænsende 

foranstaltning. 

Med baggrund i, at der nu kører en skolebus gennem området, vil Lise-Lotte igen tage kontakt til kommunen 

med henblik på at kommunen overtager stamvejen. 

5) Eventuel yderligere orientering omkring støjvolden v/Else 

Else skrev til kommunen i slutningen af juni 2011 ang. færdiggørelsen af støjvolden, og fik svar to måneder 

senere. Kommunen svarede, at de ikke har pligt til at færdiggøre støjvolden, og at de ikke har planer om det, 

da de bl.a. mangler jord. De vil dog sørge for, at de eksisterende meter støjvold vil blive beplantet i løbet af 

efteråret. Desuden vil Slangerupvej vil blive asfalteret med støjdæmpende asfalt næste gang, der skal 

asfalteres.   

Lise-Lotte vil kontakte kommunen for at høre, om vi må forsøge at skaffe jord selv til færdiggørelsen. Samtidig 

vil Else forhøre sig om muligheden for at skaffe jord fra NCC, som har en del jord liggende på kasernen. 

6) Fejning af stamvejen 

- Det koster DKK 4.889,00 excl. moms at få fejet stamvejen med feje/suge-maskine, inklusiv fortov og 
afgifter på opfej.  
Det blev besluttet, at stamvejen ikke skal fejes nu. Bestyrelsen vurderer behovet igen til foråret. 
 

7) Pileopvækst i den store sø overfor Rørmosegård 
 

- Det koster DKK 3.870,00 excl. moms at få fjernet den nye pilevækst, som iflg. kommunen bør fjernes i år.  
 

Liss har skrevet en ansøgning til kommunens miljøinitiativpulje for at få dækket udgiften til nedskæring af 
pilevækst ved den store sø ved Rørmosegård. Liss skriver også en ansøgning til samme pulje om dækning af 
udgifter til nedskæring af pilevækst, græs og lign. i søen beliggende mellem HF1 og HF2 (ved skrånings-
husene).  
 
Bestyrelsen venter med at træffe beslutning i sagen til kommunens stillingtagen er kendt. 

 
8) Fældning eller nedskæring af træer ved søen bag Rørmose Parkvej 19 v/Ole 

 
Lise-Lotte sørger for, at HedeDanmark kontakter Ole, som så viser HedeDanmark det pågældende træ (på 
skrænten, der tager udsynet til søen), med henblik på at indhente tilbud på fældningen. 
Ole kontakter desuden kommunen for at høre, om de vil fælde nogen af træerne på deres område. 
 

9) Genopretning af bede i Etape 3 v/Lise-Lotte 
Punktet bortfalder. 



G/F RØRMOSE PARK  BESTYRELSEN 

 
 

10) Bordet rundt 
- Liss spørger til, om der er blevet buskryddet de aftalte to gange på jordstøjvolden bag Liss – Lise-Lotte vil 

spørge HedeDanmark. 
- Lise-Lotte minder om, at det tidligere er besluttet, at forslag til generalforsamling skal følge en skabelon, 

der sikrer, at forslag begrundes og uddybes, og at forslagets konsekvenserne beskrives. Lise-Lotte vil 
lave en skabelon til næste møde. Bestyrelsen opfordrer de enkelte foreninger til at følge samme 
skabelon, så vi undgår tvivl og så alle stemmer om det samme på de enkelte foreningers egne 
generalforsamlinger. 

-  Annet:  
o buskene, hvor Trevangsstien krydser Rørmosevej, skærmer for udsynet til biler/cykler. Der vil blive 

indhentet tilbud fra HedeDanmark på beskæring af de yderste buske til en højde på 1 m.  
o Træerne ved grusgraven må beskæres muligvis til foråret, da de snart rammer huset ved 

grusgraven (HF1). 
o Bragte til diskussion, om der skal være en stele mere ved T-krydset ved Korsbjerghave.  

 
- Øjvind viderebragte en forespørgelse om der kan gøres noget ved birketræerne på stamvejen 

(Korsbjergvænge) langs skråningshusene, da de skygger for solen i en del haver i HF2. Øjvind vil spørge 
kommunen til råds. Øjvind gjorde desuden opmærksom på, at stolpen ved chikanen ud for Korsbjerg-
vænge 34 er placeret således, at den forhindrer nem adgang til og fra carport, og bør fjernes. Øjvind 
kontakter selv kommunen (som ellers havde lovet selv at kontakte Øjvind).  

- Lise-Lotte kontakter desuden kommunen med henblik på at få rettet stavefejl på vejskiltet ved 
Trevangsvej. 

- Ole fortalte om AB1’s bestræbelser på at få drænet området ved legepladsen. Han fortalte desuden, at 
indvielsen af spangen havde været en stor succes med deltagelse af bl.a. Alf Blume. OG kunne overveje 
at lave et lignende arrangement til foråret med fokus på dyrene i vores område. Om vinteren kunne man 
også mødes ved søen til et skøjtearrangement. 

- Gry orienterede om, at de 23 parkeringspladser ved AB2 på Rørmosevej er reserveret til AB2’s boliger (jf. 
Lind & Risør og kommunens lokalplan), og henstiller venligst til, at de øvrige beboere på Rørmosevej 
respekterer dette. 


