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Nye træer 

Det er ikke nogen hemmelighed, at jorden 

på vores fællesarealer, ikke tilbyder vores 

træer de bedste vækst betingelser. 

Men vi har dog besluttet at give poppel 

træerne en ny chance. 

Derfor er der blevet plantet nye træer der 

hvor stien mellem øst og vest krydser 

stamvejen. 

 

Borde-/bænkesæt 

Som besluttet på generalforsamlingen, skal 

vi have placeret 4 borde-/bænke sæt på 

fællesarealerne. 

Vi er i øjeblikket i gang med at indhente 

tilbud på flise belægningen hos lokale 

håndværkere. 

Når det bedste og billigste tilbud er fundet, 

går vi i gang med arbejdet, så vi kan nå at 

være klar til næste arbejdsdag, hvor vi skal 

have samlet bænkene. 

 

Snerydning og saltning 

Bestyrelsen har diskuteret og evalueret 

vores snerydnings aftale. 

Den er blevet en del dyrere end 

budgetteret. Prisen pr. gang er der egentlig 

ikke noget galt med, men det har været en 

hård og lang vinter. 

Så vi har fået ryddet sne 12 gange og saltet 

54 gange. 

Det er blevet besluttet, at vi løbende vil 

indhente tilbud på denne opgave, så vi altid 

er sikre på, at have den billigste 

entreprenør. Derudover vil vi sætte et krav 

på max. én gang saltning i døgnet. 

 

Volden ved blodbanen 

Volden som er blevet lavet bag ved 

boldbanen. (Jorden fra udgravning til øst 

stien blev deponeret der.) Den er blevet 

forskønnet med blomsterfrø. 

De er blevet strøet med gavmild hånd, så 

forhåbentlig bliver den køn at kigge på 

henover sommeren. 

 

Næste arbejdsdag 

Bestyrelsen takker mange gange for det 

flotte fremmøde til vores arbejdsdag. 

Næste gang vi mødes bliver d. 8. 

september fra kl. 10 – 12. 

Der er allerede meget på programmet. 

Du kan altid følge med i hvilke opgaver vi 

håber at få udført, og har du selv forslag til 

ting der skal gøres på arbejdsdagen, så 

send en mail til: 

bestyrelsen@gf-duemosen.dk 

 

Knallert og heste 

Vi står selv for vedligeholdelsen af vores 

grusstier. Derfor er det ærgerligt, at se dem 

blive ødelagt af knallert kørsel og heste. 

Vi henviser derfor til ordensreglerne for 

området. Disse kan læses på infotavlen 

eller vores hjemmeside. 

 

- Venlig hilsen, bestyrelsen 


