
Orientering til generalforsamling.

Henvendelse vedrørende.: Forslag til GF den 16. oktober 2021

Jeg synes der bliver brugt mange midler på at klippe vores fælles græsarealer.

Derfor stiller jeg forslag om

-          at der klippes nogle stier på de store arealer

-          at der klippes hvor der er blodbaner og legepladser

-          at det hele kun klippes en til to gange om året

Det er både til gavn for miljøet og økonomien.

 

Mvh.

Kenn

Ovenstående forslag er blevet fremsat af grundejer.

Bestyrelsens umiddelbare kommentar er , at der er flere elementer i forslag, som måske kunne 
diskuteres.

Ifølge Vedtægter skal vi klippe mindst 2 gange om året. Hvis der kun bliver klippet 2 gange om året 
vil der dels skulle benyttes en helt anden maskine til klipning på grund af højden på græsset mellem
klipninger. Den mængde græsaffald, der herefter fremkommer skal vel fjernes, hvilket vil være 
rimeligt omkostningstungt i stedet for bare at køre over arealet.

Hvis der kun skal klippes stier på de store arealer, skal disse alle være indbyrdes forbundne med 
adgange fra stikveje, hvilket vil sige at maskine alligevel skal køre samme steder som nu, men bare 
uden at slå enten frem eller tilbage, og så bruges der brændstof uden nyttevirkning.

Skal der kun klippes en boldbane pr. fællesareal, eller skal der som nu være plads til at flere 
grupperinger kan benytte arealerne.

Man kunne måske nok argumentere for en mindre frekvens på klipninger, hvilket så i perioder 
sikkert vil besværliggøre eventuel boldspil på arealerne på grund af græshøjden, hvilket man så 
kunne kompensere for med ekstra klipning på udvalgte områder.

Hvorvidt grundejerne ønsker en anden tilgang til pasning af fællesarealerne ligger naturligvis helt 
hos den enkelte grundejer, men vi har også i bestyrelsen de sidste 10 år reduceret udgiften på alene 
græsklipning med ca 30 %, og fællesarealerne fremstår nu efter vor opfattelse så pæne de kan for så
rimelig en udgift som mulig.
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