2. møde i beplantningsudvalget, torsdag den 2. juni 2005
deltagere: Jørn - nr. 83, Jørgen – nr. 4 & Søren – nr. 8
møde hos Jørn – nr. 83, kl. 20 – 22
ref.: Søren
Udvalget havde inden mødet modtaget et brev á 19. maj 2005 på foranledning af formanden,
men underskrevet pva. bestyrelsen.
Heri blev der bl.a. givet forslag til et kommissorium for udvalgets arbejde.
Vi opstillede en dagsorden for mødet lydende på
A.
Udvalget navn
B.
Afgrænsning af udvalget arbejdsfelt
C.
Tidsplaner for planlægning & aktiviteter
D.
Udformning af kommissorium
E.
Økonomi
F.
Medlemmer af udvalget
G.
Beslutningsprocesser
A.
B.

C.
D.

E.

F.

Vi besluttede at udvalget fremover hedder arealudvalget
Udvalgets arbejdsfelt afgrænses til følgende:
Udvalget beskæftiger sig med alle fællesarealer der ikke er bygningsnære samt belagt med
asfalt eller sten.
Alle andre fællesarealer bør defineres via generalforsamlingen.
Arealudvalget opfordrer derfor samme generalforsamling til at udforme faste retningslinier for
anvendelse & vedligeholdelse af disse.
Udvalget vil arbejde med en tidshorisont på 5 til 10 år.
Kommissorium:
Udvalget vil via inspiration fra professionel side, samt ved selv at opsøge inspiration danne sig
et overblik over de muligheder der gives for udformning af fællesarealerne.
Udvalgte vil derefter udarbejde forslag til indretning af fællesarealerne.
Disse forslag vil blive forelagt til en generalforsamling.
Allerede nu arbejder udvalget med tre scenarier:
- læ/hygge-kroge
- enkelte fritliggende små arealer med vildtvoksende blomster
- ”kunstgenstande” der kan bruges (til at klatre på)
Landskabselementer der skal indarbejdes i planlægningen
- trailer-parkering
- flere almindelige parkeringspladser
Aktuel budgetramme: 5.000 kr. Budget 2006: 20.000 kr.
Jørgen – nr. 4, Søren – nr. 8, Michael – nr. 63, Jørn – nr. 83 & Dorrit – nr. 92

Opgaver, ansvar & deadline
Kontakt til havearkitekt
Jørgen D
Ideer & inspiration
Søren
Klatrestativ
Jørn
Næste møde
Dorrit har udspillet

materiale fra DAB

Jørn tager kontakt

Således opfattet & refereret - Søren

ultimo august

ultimo oktober

