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9.4.2018 

 

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen 2018. 

 

Forslag fra Kirsten Boserup, nr 5 

 

 

På generalforsamlingen 2017 efterlyste bestyrelsesformanden forslag til udbedring af de to as-

faltpladser ud mod stien ved Elmehusene. Bendte fortalte, at det kostede ca. 22.000 kr. at få 

fjernet genbrugsasfalten.  

 

Forslag 1 

Der skal gøres noget ved asfaltpladserne. 

 

 

Forslag 2 

Hvis der er flertal for forslag 1, så er mit forslag, at pladserne tilplantes med bunddække. 

 

Mine argumenter er: 

• Det skal være så vedligeholdelsesfrit som overhovedet muligt. Der skal ikke luges. Der skal 

ikke klippes med hverken græsslåmaskine eller hækkeklipper.  

• Det skal være smukt og interessant både sommer og vinter. Der skal være noget øjnene 

kan falde på. 

• Klimavenligt og ingen forurening fra diverse klippemaskiner. 

• Vi slipper af med tissetrængende hundeluftere og håndværkere, som bruger skuret og mit 

hegn som pissoir. 

• Vi slipper af med hundeefterladenskaber, hunde går ikke ind i bunddække af en vis højde. 

• Vi slipper af med gående og cyklende trafik skråt henover pladsen ved nr 5. 

• Det vil give vores område en sammenhængende ramme med et forholdsvis enkelt ud-

seende. En del af rammen er allerede etableret ved nr 8. Jeg kunne godt tænke mig med 

tiden at ændre området omkring nr 24 på samme måde. 

• Et alternativ til bunddække kunne være græs, men det kræver vedligeholdelse hele som-

meren. Jeg vil gerne undgå/ komme af med så meget græs som muligt, for at minimere 

fremtidige udgifter til græsslåning. 

 

Pladserne tilplantes med to slags cotoneaster (bunddække) og nogle få rødgrenede kornel.  

• Cotoneaster Dammeri Rami i kanterne. Det er en lav sort, som skal klippes en gang årligt 

ud mod asfalt og fliser for at få en skarp kant.  

• Cotoneaster Coral Beauty indenfor kanterne. Det er en sort, der er ca ½ meter høj. Skal 

ikke klippes. 

• Rødgrenet kornel er en busk, der står med røde grene om vinteren. Det ser flot ud sam-

men med de røde bær på cotoneaster. Gamle grene klippes/saves af. 

• Mellem planterne skal der lægges flis for at undgå ukrudt. Når flis’et er formuldet, er plan-

terne vokset op, og der ikke længere bar jord, hvor ukrudtet kan slå sig ned. 

 

Cotoneaster tåler hård beskæring. Det får vi brug for, når skur, hegn og gavltrekanter med års 

mellemrum skal males. 

Kombinationen af Cotoneaster Coral Beauty og Rødgrenet Kornel kan ses ved gavlen til nr 8.  

Cotoneaster Dammeri Rami med skarpt klippet kant kan ses i min have. 
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Pladsen ved nr 5 

Hele pladsen tilplantes, helt ind til Vagns hegn og mur, til mit hegn og mur, til ind til tre af 

skurets sider. Beplantningen fremstår så som en firkant med skuret placeret inde i firkanten.  

Foran skuret anlægges en lille plads med fliser. Fra denne fliseplads anlægges en smal flise-

gang ud til gangstien samt ind til min havedør. Desuden anlægges en smal flisegang fra gang-

stien ind gennem bunddækket til brandvejen (græs). 

 

Pladsen ved nr 15 

Hele pladsen tilplantes, helt ind til Michaels mur og hæk, undtagen det hjørne, hvor vi har er-

faring for at intet kan gro. På hjørnet lægges der fliser og sættes en pæl, så kan hunde lette 

ben der. 

 

Økonomi 

Tilbud fra Anchers Havecenter. Rydning af 10 cm asfalt/grus. Supermuld 10 cm. Jordforbed-

ring. Planter. Kr 107.000. 

Fliser indgår ikke i tilbuddet.  

 

 

Forslag 3 

Hvis der er flertal for forslag 2, skal opgaven og udgiften så deles over to regnskabsår?  

 

 

 

 

 

Beskrivelse af planterne 

 

Dværgmispel Cotoneaster Coral Beauty 

God stedsegrøn bunddækkeplante med tæt, kraftig og overhængende vækst 40-50 cm høj. 

Får hvide blomster i maj og mange røde bær om efteråret. 

Trives fint på skråninger og andre udsatte steder i både sol og skygge. Den er hårdfør og nøjsom, og tå-

ler kraftig beskæring. 

En af de mest anvendte bunddækkeplanter igennem mange år i Danmark, da den har kraftig vækst, og 

dækker hurtigt, og er pæn at se på hele året. Den er sund og tåler alt slags vejr. 4-8 pr. m2. 

 

Dværgmispel Cotoneaster Dammeri Rami 

Bunddække med tæt og kraftig flad vækst. Den er stedsegrøn og tåler beskæring. 

Hvide blomster i maj-juni. Røde bær om efteråret 

Bliver 10 – 20 cm høj. 1,5 m bred 

Placering: sol - halvskygge 

Vokser i alm. veldrænet jord 

Hårdfør. Tåler kraftig beskæring. 

Er god alene på større flader eller skråninger. Den har en kraftig vækst, er sund og nem at passe. 6-10 

pr. m2. 

 

Rødgrenet Kornel 

Løvfældende busk, som bliver 2 -3 m høj og 2-3 m bred 

Hvide blomster i juni - juli. 

Røde grene, flotte efterårsfarver 

Trives i sol/halvskygge 

Vokser i almindelig næringsrig havejord. Meget robust 

Flot kontrast plante i vinterlandskabet. 

 


