
Referat af bestyrelsesmøde i WM torsdag den 22. august 2019 

Til stede: Tina Hansen, Mads Ingholt, Lisser Rye Ejersbo – afbud fra Mathias Nisted Velling 

Dagsorden: 

1. Havetur 
2. Vores aktuelle havesituation 
3. Hække og legeplads 
4. Særlige tiltage 
5. Orientering af hinanden ved større bygningsprojekter, som kan afføde støj 
6. Eventuelt 

 

Ad 1 + 2: Haveturen indeholdt også en snak om vores aktuelle havesituation, som er presset af vores 

nuværende situation med vicevært og gårdmand – det var der forståelse for, men også ønske om det blev 

bedre. Der er meget moden frugt, her i bland æbler langs stien langs Vennemindevej.  

Ad 3: Det er kun takshækkene, der bliver klippet i denne omgang, og de har ikke noget at gøre med WM. 

Legepladshækken venter vi med til der er lavet nye planer for legepladsen og de to runde bøgehække har 

faktisk den højde de skal have. Grunden, de står på, har bakker, og måler man på det højeste sted er 

hækken 135 cm høj. Hækken skal være vandret øverst, hvorfor den nogle steder virker højere. Vi sørger for 

at den bliver klippet i den højde fremover. 

Ad 4: Vi snakkede om bedre udnyttelse af områderne på siderne ved poolen. Det er gode solrige områder. 

Petangbanen er aldrig blevet brugt særlig meget, så vi talte om at det kunne blive sandkasse med legehus 

der i stedet. Stadig med bord. På den østlige side kunne vi lave blomsterkasser, som man kan melde sig til 

at passe og selvfølgelig selv få frugten af grøntsager, hvis noget sådan er sat. Vi talte også om at få en lille 

grill derud at stå. 

Ad 5: Vi var enige om, at det vil være en god ide at orientere hinanden, hvis der skal foregå større og 

larmende arbejder på bygningerne i haveområdet. Vi bruger WM’s bestyrelsesmail til at orientere 

hinanden, og de enkelte repræsentanter giver baglandet besked. 

Ad 6: Der har været en del snak om cyklerne ved muren ved Vennemindevej. Fakta er at cyklerne bliver 

stjålet ude på vejen, derfor er det rimeligt at finde en løsning i haven. Vi talte om et åbent cykelskur langs 

vestlige skrænt, hen til hvor traileren står i øjeblikket. Der kunne vi indrette cykelpladser, hvor cykler skal 

placeres. Alle cyklerne skal ud gennem porten, så det er et godt sted og det laves pænt. Vi fremsætter 

forslag med økonomisk overslag senere. 

På bestyrelsens vegne,  

Lisser 26.08.2019 

 


