
Bestyrelsesmøde d. 02.04.2020 Engdalgårdsvej afd. 34 DOMI Bolig. 

Tilstede: Dinah, Alice og Jeanne. 

Bestyrelsen drøfter d.d. processen, omkring etablering af nye hække/hegn.  

Vi er i bestyrelsen glade for den store interesse, der er vist for etableringen af de nye hegn. 

Som vi i fællesskab besluttede på afdelingsmødet 2019 (se nedenstående). Vi må derfor 

henholde os til denne beslutning og derfor må nogen af jer desværre vente til næste år, så vi 

overholder afdelingens lagte budgetter. 

Der blev på afdelingsmødet, den 26.8.2019 stillet følgende forslag - 

Indkomne forslag: 

1. indkomne forslag:  

Afdelingsbestyrelsen foreslår ændring til reglementerne, så beskrivelsen om ændring hegn og hæk 

udgår fra vedligeholdelsesreglementet og indskrives i ordensreglementet således. 

Ordensreglementets §2 indskrives: 

Hvis hæk af driftsafdelingen vurderes udgået grundet skimmel eller ældning, kan denne udskiftes til 

en liguster, bøgehæk eller hegn for afdelingens regning. 

Valg af hæk eller hegn sker i samråd med driftsafdelingen, ved uenighed beslutter driftsafdelingen. 

For at etablere nye hække/hegn inden for det eksisterende budget, har vi fra 2020 og frem råd til 10 

hegn/hække pr. år, uden at blive pålagt en huslejestigning. 

Bestyrelsen drøftede efter afdelingsmødet 2019, tidsfrister m.m. på møde den 18.09.2019 – referat 

sendt rundt til alle, samt vedhæftet dette referat igen. Her kan læses, hvordan udskiftningen af hæk, 

skal ansøges/meddelelses til bestyrelsen, med ønske herom senest 31.12.2019 – for at komme i 

betragtning i 2020. 

Så derfor måtte du/i ønske at komme i betragtning, til udskiftning i 2021, skal din ansøgning/ønske 

herom, være den til en hver tid siddende bestyrelse i hænde senest d 31.12.2020. 

Bestyrelsen afventer i skrivende stund tømrerens anbefaling på, hvilken olie hegnet skal 

vedligeholdes med.  

De 10 haver der, har ansøgt i år og står for udskiftning, vil så vidt muligt blive adviseret inden 

arbejdet går i gang. Men der kan ske svipsere. 

Med ønsket om godt forår til jer alle.  

M.v.h. Afdelingensbestyrelsen 

 

 

 



 


