Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Referat fra møde i bestyrelsen d. 14. juni 2022 kl. 18.30 (KV29)
Deltagere:
-

Jens Erik Andersen
Dan Hansen
Klaus Hjorth-Enemark
Ulrich Poulsen
Dan Trampedach (referent)

Dagsorden:
1. Tur rundt på området
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde d 27 april – godkendelse
3. Opfølgning på 1)
4. Beboerhenvendelser

- Råger
- Trafik
- Hegn
5. Overdragelse af kloak - status
6. Løbende sager med underleverandører
- Nygaard
- Nørup Maxø
Tilbud nr 12 - Etablering af vandrende
Tilbud nr 32 - Etablering af græsarmering
Tilbud nr 33 - Etablering af stolper m/kæder for fastholdelse af containere
Tilbud nr 35 - Afvanding af indkørsel på Lavendelvej 38
Legeplads - frøbed
- Liste over løbende sager
7. Økonomi status
8. Arbejdsaften efterår
9. Næste møde
10. Evt.
Orientering fra lokalråd

1. Tur rundt på området

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 27. april – godkendelse
Referatet er godkendt.

3. Opfølgning på 1.) Tur rundt i området
Frøblanding/Legeplads
For god ordens skyld gives Nygård besked om, der sået ved legeplads. Det ser dog umiddelbart ud
som, sandet ikke giver planter de bedste forudsætninger for at gro. Til efteråret tilføres et tyndt
lag jord, hvorefter der såes igen.
Der forsøges yderligere med et areal med øget biodiversitet ved legeplads – 2-3 meter inde fra
hække - stier på tværs.
Ved transformatorstation
Toppen skæres af medtaget træ i plænen nærmest transformatorstationen.
Søen
Bevoksning omkring søen udtyndes/beskæres.
Beskæring af træer på arealet
De største træer langs Lavendelvej beskæres.
Lugning
Et bed i cotoneasterdækket har mange tidsler – der luges ud i disse.
Græsklipning
Græs kun klippet på den ene side ved Skolebakken

4. Beboerhenvendelser
Overholdelse af 30 km/t fartbegrænsning
Enkelte kører mere end de tilladte 30 km/t, hvorved risikoen for ulykker med primært de helt unge
cyklister og fodgængere, der krydser vejene, stiger.
Inden der gribes til mere omfattende tiltag flyttes skilt med 30 km/t lidt længere ind på LV (efter
første lomme” for at blive mere synligt.
Hegn mellem sti og boldbaner

Kommunen har lovet at tage sig af væltede træer. Der er endnu ikke sket noget. Kommunen
rykkes løbende.
Støj fra Rågekoloni i Kobbelskoven
Der har været ”klager” over ekstrem støj fra Råger i forårsmånederne. Det forsøges i første
omgang at få kommunen, som tidligere har været involveret på vegne af Børnehaven Strandhuse,
til at stå for en regulering af bestanden i Kobbelskoven.
Varsling af ”havefester”
Der har været en forespørgsel på kutyme mht. varsling af naboer i forbindelse med fester (efter
tilkald af politi ved høj musik).
Der opfordres til at varsle naboer og ellers vise hensyn, da høj musik – specielt udendørs – kan
være generende.
Bestyrelsen har oprettet en facebook gruppe ’Lavendelvej og Kamillevej Grundejerforening’, vi
håber at mange af foreningens medlemmer vil gøre brug af denne gruppe, således at bl a
havefester, høj musik etc kan varsles af denne vej.
5. Overdragelse af kloak – status
Blue Kolding har et nært forestående møde, hvorefter der skulle komme en endelig tilbagemelding
og tilbud.
6. Løbende sager med underleverandører
Nygaard
o Ingen nuværende sager
Nørup Maxø
o Afledning af vand fra sti ml. LV36-38
Etablering af vandrende udskydes (tilbud 12 – afslag). Der forsøges i stedet med
afvanding ved indkørsel til LV38 – skal nærmere aftales med LV38 (tilbud 35 –
accepteres efter aftale).
o Fastgørelse af skraldespande (KV)
Arbejdet med at fastgøre skraldespande sættes i værk (tilbud 33 – accepteres).
o ”Græsarmering”

Der er indhentet tilbud (tilbud nr. 32) på ”græsarmering” af sti mellem KV 10-29 for
at forstå omfanget af sanering/omlægning af en grus-/sandsti.
Omkostningsniveauet er 35-40000 kr. Udsættes indtil videre.
Vej
Revneforsegling på LV/KV inspiceres og aftales med asfaltfirma. Finder sted i efteråret.
7. Økonomi status
Der har i 2022 indtil videre ikke været udgifter ud over de kendte, tilbagevendende udgifter. Der
er derfor ikke yderligere til dette punkt.
Dog har det været nødvendigt at udsende enkelte rykkere i forbindelse med opkrævning vedr.
grundejerforeningen.
8. Arbejdsaften efterår
Arbejdsaften efterår er onsdag den 7. september kl. 18:30.
Der var god tilslutning med et godt resultat sidst. Tak til alle.
9. Næste møde
Næste møde er onsdag d. 24. august kl. 19:00 (KV29).
10. Evt.
Orientering fra Lokalråd.

