
HØJVANGSPARKEN – AFDELINGSBESTYRELSEN 
 Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet og markvandring 

Onsdag, den 18. maj 2022 kl. 16:00 i Fælleshuzed 

 
Deltagere: formand Jette Pedersen, Michael Jørgensen, Jane Andersen, Thomas Jørgensen, 

Jan Andersen, Kirsten Gadegaard samt suppleanterne Uffe Markmann, Sonja Møller og  

Anni Hansen. Deltager fra BO42: Driftschef Keld Christensen til markvandring. 

 

Vi startede mødet med en gennemgang af den sidste statusrapport for Højvangsparken. 

Keld informerede om, at der til næste års markvandring vil være udarbejdet en ny  

tilstandsrapport, som udarbejdes hvert 5. år.  Derefter gennemgik vi vedligeholdelsesbudgettet 

for 2023. Til sidst gennemgik vi plejeplanen punkt for punkt for eventuelle ændringer. 

Emnerne fra sidste års markvandring blev gennemgået og vi kunne konstatere, at der var taget 

action på alle.   

Vi gik herefter markvandring og da der ikke var indkommet ønsker fra beboerne om  

specifikke emner, gik vi efter de punkter vi selv havde på listen.  

Gamle træer, som krævede nærmere eftersyn blev studeret og vi sluttede af ved de høje  

birketræer ved indkørslen fra Ringvejen. Der har gennem lang tid været ønske om at fælde 

nogle af disse træer og erstatte med nye. Vi blev enige om at påbegynde at fælde et 

af disse træer hvert år og erstatte med nye. Det vil blive hvert andet træ, der fældes over en  

længere periode da de er meget høje og derfor både giver skygge og meget pollen. 

Keld vil udarbejde et referat fra markvandringen og sender det til Jette for afdelingsbestyrelsens 

godkendelse.  

Vi afsluttede markvandringen ved 18-tiden og gik herefter over til afdelingsbestyrelsesmødet. 

Agenda: 

1. Godkendelse af referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 28.04.2022 

2. Evaluering af markvandring 

3. Indbydelse til afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsens årsberetning 

4. Info fra medlemmer 

5. Eventuelt 

 

1. Referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet 28.04.2022 blev godkendt. 

2. Vi evaluerede markvandringen og syntes at den var god. 

3. Vi besluttede at Uffes forslag til indbydelse skal sendes ud sammen med årsberetningen.  

4. Intet til dette punkt 

5. Næste møde bliver onsdag, den 29. juni kl. 18:00 i Fælleshuzed.  

 

Jette Pedersen, formand  

      

https://www.google.dk/search?q=bo42+r%C3%B8nne&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=COi3DFmGE7703M,AAAAAAAAAAABAM,_&usg=__9XZbLUkttJ5nZH5RFULh0SlmJIY=&sa=X&ved=0ahUKEwiwsJT21eDWAhXKmLQKHQz2BvUQuqIBCIEBMAo#imgrc=q-bxdk1ZdfpjMM

