
Holte d. 24.11.2020 

 Bestyrelsesmøde kl. 20, mandag d. 30.11.20   

1. Godkendelse af dagsorden                                   

2. Udtynding i Lilleskoven og på Nordarealet -  Sven Koefoed 

3. Arbejdet med plejeplanen – Sven Koefoed 

4. Referat fra virtuelt møde med kommunen vedr. det fremtidige arbejde for at klimasikre områdets kloakker. – 

Per Følner 

5. Manualarbejdet 

6. El-ladestandere – Per Følner 

7. Orientering 

8. Evt. 

 

Mødet blev holdt online. Alle medlemmer deltog. 

1. Godkendelse af dagsorden      

a. Benedicte – Orienteringspunkt mangler på dagsordenen – dette tilføjes som pkt. 7                              

2. Udtynding i Lilleskoven og på Nordarealet -  Sven Koefoed 

a. Sven havde taget kontakt til anlægsgartner, Anders Mathiesen, der gerne vil påtage sig at hjælpe 

som konsulent. Nærmere dialog lige efter nytår. Vurderes til 4-6 timer i første omgang. Thorbjørn 

gør ikke noget ved disse områder før efter dialogen og nærmere besked fra Sven. 

3. Arbejdet med plejeplanen – Sven Koefoed 

a. Sven har modtaget og gennemlæst plejeplan (+ de gamle) – vil foreslå at der gøres mere ved bunden 

i Lilleskov og Nordareal, så der måske kan komme en mere eng-agtig bund. Ligeledes kan den 

gennemgående sti ved bålpladsen og evt. Lilleskoven, godt trænge til at blive strammet op. 

b. Der er ikke blevet arbejdet videre med evt. klimasikring/tiltag i skoven – det kommer senere. 

4. Referat fra virtuelt møde med kommunen vedr. det fremtidige arbejde for at klimasikre områdets kloakker. – 

Per Følner 

a. Kommunen har store planer – men det er på måske 5-års sigt. Det lykkedes dog ikke at deltage i det 

virtuelle informationsmøde med kommunen. 

b. Benedicte orienterede dog om, at kommunen har planer om at nedsætte nogle følgegrupper – og at 

der muligvis skal laves kloakarbejde frem mod 2025. Bestyrelsen indhenter yderligere viden om 

planerne. Benedicte kontakter i første omgang kommunen – og vi sørger for at deltage i rette 

følgegrupper. 

c. Sven oplyste at der i en grundejerforening i kommunen findes en ildsjæl, der har samlet en række 

grundejerforeninger mhp. at samarbejde omkring belægningsarbejde – f.eks. som følge af 

kloakarbejde mm. Sven forsøger at finde ud af yderligere om fælles initiativet. 

5. Manualarbejdet 

a. Benedicte har talt med Luna Dyre i SLKS, der har sendt et oplæg til hvordan manual arbejdet 

planlægges. Vi er reelt ikke kommet længere siden fredningen, men Luna har fremsendt et 

informationsbrev til bestyrelsen og har lovet at opgaven sendes i udbud primo 2021. SLKS vil betale 

for den primære del af manuelarbejdet – nemlig den del, der vedrører fredningsmålet. 

b. Vedr. økonomien er der i foreningen i indeværende år brugt ca 20.000.- på nye byggeblade – og det 

vil ligeledes være nødvendigt at afsætte supplerende midler fra foreningen for at sikre, at vores egne 

ønsker (typisk ting, der hyppigt dukker op eller er vigtige for foreningen – og som måtte være 

undladt af SLKS) kan medtages i den kommende manual. Johannes oplyste, at der godt kan afsættes 

op til 50.000,- til formålet – hvilket blev besluttet. 

6. El-ladestandere – Per Følner 



a. Der findes allerede et forslag til ladestander, baseret på et industristik – men mange vil gerne selv 

kunne vælge deres ladeløsning og ladeboks. Per har undersøgt om der findes ladeboks løsninger – og 

mener, at der er flere muligheder. Per arbejder videre og vender tilbage på næste/senere møde. 

7. Orientering 

a. Kasserer: Afventer fortsat en enkelt regning fra gartneren 

b. Gartnerområdet: Robinie træ på Grønningen er blevet fælled som aftalt. Der ligger nu 2 store 

stammer, der må gives væk… Barken er giftig, men det er ufarligt at afbrænde træet. Træet vil blive 

skåret op i mindre stykker af gartneren ved lejlighed og vil blive bortgivet til interesserede beboere. 

c. Kloak og vej: er allerede dækket ovenfor 

d. Hjemmesiden: Der udestår opdatering af bestyrelsen, plejeplan mm. Bo kigger på det. 

e. Formanden: Mange/alle har fået skrivelse fra Holte Grundejerforening – som man kan melde sig ind i 

(for 150,-). Kender nogen noget til det? Ingen kender ret meget til det – og da vi har vores egen 

forening og i øvrigt er en anden slags bebyggelse, er der næppe det store behov. Det er ikke noget 

bestyrelsen anbefaler, at man melder sig ind i. 

8. Evt. 

a. Sven har forespurgt, om der er behov for en eller flere hjertestartere i bebyggelsen? Der er 

opbakning – men brug for mere information. Bo indhenter mere information.  

 

Næste møde i januar, d. 25. januar 2021 kl. 20.00 – og må forventes at blive et online-møde. 

 


