
Augustbrev fra grundejerforeningens bestyrelse 

Bestyrelsen har afholdt det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 28.juni 2015 og har 
konstitueret sig som følger: 
Nils Frederiksen som formand (valgt på generalforsamlingen) 
Niels Blomhøj, kasserer 
Anne Klee, sekretær 
Michael Bech Tornbjerg, best.medlem 
Bente Ingvarsen, suppleant 
 
Veje 
Solsikkevej bliver repareret nu – opstart ca. den 15/8, vejen bliver høvlet og afrettet med tilførsel af 
nødvendigt grus. 
Næste vej til denne behandling bliver Tagetesvej (afhængig af resultatet på Solsikkevej). 
Der bliver lagt grusbunker på Ranunkelvej (kommunens vej) der vil blive fordelt i huller m.v. på 
aktivitetsdagen d. 19/9. 
 
Kloak 
Der bliver stadig arbejdet på kloaksagen – der kom lige et valg på tværs. Foreningen har med hjælp fra 
en skovfoged fået udarbejdet en rapport, der forudser en række skader på vore store træer langs vejene. 
Det skyldes det kommende gravearbejde, der er nødvendigt i forbindelse med udførelse af kloakprojektet.  
Vi skønner at det drejer sig om ca. 100 træer,  og vi vil evt. søge erstatning af Slagelse Kommune for disse 
træer. Erstatningsbeløbet vil blive i omegnen af 2 mill. kr. Dette skal naturligvis gennemarbejdes, og det er  
kun foreløbige angivelser 
 
Naturpleje 
Rosa Rogusa skal bekæmpes på den ene eller anden måde eller måske på alle tænkelige måder. 
Vi har udskudt planen om et forsøg med pensling af de enkelte planter med plantegift (en anerkendt og 
rimelig effektiv bekæmpelsesmetode)  til senere, hvis det viser sig nødvendigt på grund af mangel på  
arbejdskraft til kratrydderen. Størstedelen af engen er blevet slået mekanisk ( 9 mandetimer) af  Niels 
Blomhøj og Arly Hockerup – tak til dem.  Det små stykker, der mangler, vil blive slået på aktivitetsdagen den 
19/9. 
 
Aktivitetsdagen den 19/9-2015 – klokken 10 - 12 
Mødested: Strandengen  
Arbejdsopgaver: 
Grusudlægning  på Tagetesvej og Ranunkelvej (medbring trillebør, river og skovl). 
Slåning og sammenrivning af Rosa Rogusa på det sidste stykke. 
Eftergang af og evt. efterslåning af det øvrige areal. 
Eftergang af hele fællesarealet og stranden for affald – plaststumper, kapsler og cigaretfiltre m.v. 
Foreningen sørger for kolde drikke. 
 
Kommende aktiviteter 
Bestyrelsesmøde den 19.november 2015 
Aktivitetsdag den 6/6 2016 
Generalforsamling den 26/6 2016  
 
På vegne af bestyrelsen 
Nils Frederiksen 
 


