
 

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Slotsparken 29. juni 2021 hos Søren Nybroe 

 

1. Rundtur i grundejerforeningens område. 

 

2. Konstituering af bestyrelsen: 

a. Formand: Hans Christian Madsen 

b. Næstformand: Lars Rosenauer 

c. Kasserer: Heidi Jarlund 

d. Grønt ansvarlig: Søren Nybroe 

e. Sekretær: Signe Fryland 

 

3. Grønne områder: 

a. Græsslåning i området. Vores havemand Kenneth bliver på nuværende tidspunkt 

tilkaldt til klipning af græs fra gang til gang. Bestyrelsen vil lægge op til, at Kenneth 

selv styrer frekvensen af græsklipningen. Et møde sættes op med Kenneth for at 

aftale nærmere. 

b. Jern kloakdæksel ved i det grønne bælte ved Nygårdsvænget 29 er for lille og ligger 

løst. Det er farligt. Ny betondæksel er bestilt og lægges på plads af Kenneth 

havemand 

 

4. Veje & stier 

a. Slaghul på Slotsparken – Er fixet 

b. Fliser omkring dæksel på stien mellem Frederiksalle og Slotsparken (ud for 

Slotsparken 10 B) er bortskyllet og sunket– Signe gør ligeledes kommunen 

opmærksom på dette og beder dem udbedre skaden. 

i. Har skrevet til Lars Bonde angående de to sager, forklaret og medsendt 

billeder.  

c. Trædesten/trappesten på til broen arbejder sig ud pga vind og vejr. Der kigges på en 

løsning for limning eller på anden vis fastsættelse af stenene.  

d. De store fliser på stien hen til broen skal lægges om, de hælder for meget. Kenneth 

kontaktes for pris på omlægning af de cirka 3-4 meter. 

e. Vandværksstien: er noget ujævn pga regnskyl. Hans Christian forhører sig hos 

kommunen omkring påføring af ny stabilgrus eller lign. 

f. Kloakriste i vores område skal tjekkes, da en del af dem vipper og er tæret. 

 

5. Udeliv på toppen 

a. Bålfad til shelterne er kommet derop, det skal dog støbes fast så ingen løber med det 

b. Bålfad til bålhytten er bestilt og klart, det kommer så snart Søren har mulighed for at 

hente det 

c. Sten/fliser der er allerede forsvundet en del. Resten skal køres væk 

 

6. Sommerfest 2021 

a. Bliver afholdt lørdag den 14. august ved bålhytten. Heidi og Signe arrangerer 

 



7. Økonomi: 

a. Regnskabet går efter planen 

 

8. Afholdelse af arbejdsdage: 

a. Der planlægges en arbejdsdag i sensommeren. (Søren og Benita har allerede ryddet 

løse grene væk i området, hvor der blevet fældet en del i foråret, stor tak for det) 

 

9. Næste møde 

a. Tirsdag den 21. september kl. 19.00 hos Hans Christian 


