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Punkt Emne Status Action Ansvarlig Deadline 

1 Gennemgang af 
proces med Rikke 
Gro 

-Det har været til hensigt at grønne områder skal ligge fra skel fra 
hus nr 31 til 33 og 36 til 38 og have en længde 6 m. 
-Det har ikke været meningen at grønne områder skal ligge foran 
husene nr. 31 og 36. 
-Godkendelse fra kommunen ligger grønne områder ud for 
ejendommene nr 31, 36 og områderne har derfor ikke den 
korrekte placering ift godkendelsen. 
-Udfordring med områdernes nuværende placering ved skel er at 
der iflg. lokalplanen ikke vil være muligt at ligge en indkørsel/ 
etablere en parkeringsplads ved siden af ejendommene. 
-Vejudvalget har ikke været opmærksomme grønne områders 
placering ift. godkendelsen fra kommunen og instrueret 
anlægsgartneren i at placere grønne områder ved skel til 
henholdsvis 31 til 33 og 36 til 38. 
-Før arbejdets påbegyndelse har der været indhentet tilladelse 
(skriftlig tilladelse?) fra begge ejendomme 31 og 36 ift. placering 
af grønne områder. 
-Ved arbejdets påbegyndelse kom der indvendinger fra ejere af 
1./2. sal i nr 36 at placering af grønne områder vil hæmme 
indkørsel og udkørsel af ladcykler og de ønskede derfor ikke at 
det grønne område gik hen foran deres indkørsel. 

   



 
-Ift. at man fra bestyrelsens side ønskede symmetri i størrelse af 
områderne er det endt med at områderne ved kantsten har en 
størrelse knap 4m. 
-Der er samtidig placeret en regnvands-rende imellem kantsten 
og grønt område (ud for nr. 36) for at sikre at regnvand frit kan 
passere da det er en tendens til opsamling af regnvand på denne 
side 
-Der er enighed i bestyrelsen at områdernes nuværende størrelse 
ikke giver områderne den hensigt som de var tiltænkt, eks. 
Rekreative områder med plads til bænk og grøn beplantning 
 
 

2 Gennemgang af 
Muligheder 

Scenarie 1: 
x Lade områder ligge som de er etableret på ca. 4 meter 

Scenarie 2:  
x Områderne udvides til de oprindelige 6m længde som var 

tiltænkt af vejudvalget. Dog skal det ske i samråd med 
ejer af 1. og 2. sal i nr 36 

Scenarie 3:  
x Områder fjernes og vej genetableres 

Scenarie 4:  
x Etablering af områder som ud for ejendomme 31 og 36 

som på godkendelse fra kommunen er ikke en mulighed 
som ønskes af ejere af nr 31 og 36 

Løsningsmuligheder: 
x Idet det er bestyrelsens ansvar at arbejdet bliver udført 

korrekt, skal der i fremtiden altid være en repræsentant 
fra bestyrelsen der kan tage afgørelser ift. evt. ændringer 
i godkendte plan 

x Tage møde med Mette i nr 36, for at høre hvordan vi kan 
løse problemet 

x Skabe et finansielt overblik over det nuværende arbejde 
der er udført 
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4 Projektstyring I fremtiden skal der være en fra bestyrelsen der står for 

projektstyring eller som minimum være i kontakt med projektleder 
hver gang der skal tages beslutninger ift. evt. ændringer i 
projektplan 

   

      

 Næste møde Mandag den 20. december kl. 20    

 
 


