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Gæster  

 

1 Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt HM 

21 Rosenhaven 2015-05-28 Der skal lavet skriftligt oplæg til kommune og få 

godkendelse administrativt kommune – ML 

2015-08-19 Mogens Bundgaard og helle Gv kommer med et udkast til 

20/9 

2015-10-21 afventer 

2018-04-08 Projekt skal startes 

2018-06-07 Der er ikke indkommet tilbud fra OKNygaard, Tage 

kontakter HedeDanmark 

2018-08-21 Afventer stadig tilbud, Tage rykker 

 Der er møde med HedeDanmark 27/8-18 

 

2018-11-07 

De to yder felter i rosenparken godkendt grubet og ryddet 

 Efterår 2018 ryddet og grubet pris 50.000 DKK incl moms 

 Forår 2019 sået til med tagetes  

 Efterår 2019 tilplantet med roser, tilbud ikke kommet 
endnu,(forventet pris 500m2, ca 50.000 DKK incl. Moms)  

For at undgå vandskader på Takstræ i rosenpark, bør der laves 
yderligere dræn/jordarbejde for at tvinge vand ud i det nuværende 
dræn, tilbud er på vej 

 Genbeplantning af 15. stk takstræ afvender ovenståenede, 
pris 15*700 plus moms 

Godkendt, Beskæring af busket bag takshækkene rundt om 
Rosenhaven, beskæring af 2 stk. træer, der hænger udover hækken, 
samt klipning af ligusterbuskene i bedet vest for rosenhaven 

 Prisen indeholder: Beskæring/klipning af ovenstående.  
Pris ex. moms:                            15.250,00 kr. 
2019-01-09 HM har status møde med Tage og tager den op på næste 

møde 

2019-02-05 afventer Tage opdatering 

HM 



Åbent referat Grundejerforeningen Kildemarken 

 

 

2019-05-13: 

 
Ca. 6 af de nyplantede takstræer i rosenhaven er gået ud eller har 
store tørkeskader. HD er informeret om problemet, som jeg forventer 
at de løser uden ekstra udgifter for os. 
 
2019-08-20 afventer planteplan fra Tage  
2019-11-05 Foreslår at der af hensyn til jordforbedring plantes 
Tagetes et år mere 
2019-11-07 godkendt tages op august 2020 vedrørende planteplan 
2020-02-09 Rosenpark tilsås med tagetes ved behov 2020. 
Planteplan med Roser/græs/Stauder udarbejdes af Tage, til plantning 
efterår 2020, forår 2021, pris ca. 75.000 DKK incl. moms 
Buksboom hæk rundell klippes pris ca 7.500 DKK inkl. Moms til marts 
Efterplantning af taks, som reklamation, forventes udført i uge 6. 
 
Buskads beskæring tæt ved rosenpark mangler at blive udført af 
HedeDanmark, træer er ryddet. Regning kommer på ca. 40.000 DKK 
Tage indhenter tilbud på genplantning af buske der er gået ud. 
2020-08-25 Der er sået Tagetes, HD har vandet, der afventes efterår 

2020 planteplan Tage 

2020-11-24 plan modtaget, bestyrelsen ønsker at der kommer mere 

biodiversitet og bio udvalget behandler planteplan. 

2021-02-09 der plantes Tagetes i 2021 

2021-07-08 Der er plantet varierende frø 

141 PR Strategi 2020-10-20  

 invitere Ejere til info møde ejere / lejere 

 opmuntre til indmeldelse på områdets FB 

 PR-gruppe kommer et oplæg næste møde 

PR-Gruppe: 

 Mathias 

 Jens 

2020-11-24 oplæg godkendt 

2021-07-08 ingen ny status 

MS 

142 Parkering  
LUKKET PUNKT 

 HM 

164    

165 Forespørgsel 
LUKKET PUNKT 

  

166 Markvandring 2021 2021-07-08 Et dødt træ skal fjernes og et plantehul skal laves. Huller i 

vejene sørger Carsten for bliver nød repareret 

 

    


