
Grønt Udvalg

Præsentation på Generalforsamling 2015



• Grønt Udvalg er en arbejdsgruppe under bestyrelsen
og som arbejder på mandat fra denne

• Rammen for arbejdet er givet i “Den grønne haveplan”

• Udvalgets medlemmer er for tiden:
• Calle Jørgensen (SB 42A)
• Carsten Dalsgaard (SB 17)
• Djennie Knapp-Kluge (TV 7)
• Rasmus Clausen (NV 5)
• Sigurd Pedersen (SB 7)
• Stig Skødt (SB 11)
• Stine Høigaard (SB 19)
• Øystein Rist (SB 48)



Formål med vores grønne område

“Området er og ønskes vedligeholdt på en måde,
som giver et afvekslende naturindtryk, således både
af park, fri natur og endeligt et område, der kan
bruges af grundejerforeningens beboere”

Ud over at fungere som et rekreativt område for
foreningens beboere, er det en målsætning at
fremme et aktivt dyre-, fugle- og maritimt liv, bl.a.
ved hjælp af sumpområderne



Opgaver i Grønt Udvalg

– Planlægge og indkalde til to årlige arbejdsweekender
• Sidste weekend i april og oktober

– Generel vurdering af fællesområderne, sørge for udtynding
blandt vores træer, etc

– Indkalde eksterne kompetencer ved behov
• Vurdering og gennemgang af træer
• Vurdering av søen

– Sørge for analyser af søen (bakterieniveau) to ganger per
sæson

– Vedligehold af foreningens maskinpark





Aktuelle arbejdspunkter

• Søen
– Udsætte geddeyngel i foråret 2015

– Overvejer at etablere et “sivrensningsanlæg” mellem det
kommunale indløb (“tagvand”) i vest og søen

• Indlede en dialog med kommunen og evt. Ballerup kommunes
“Grønt Råd”

– Fiskedag. En weekend i august



Aktuelle arbejdspunkter forts.

• Træer
– Genetablere solitære træer langs nord-østbrædden

• Plante nye træer vs. lade selvsåede skud få vokse op
• Også de to asketræer i øst ved “udløbet” er i færd ved at gå ud

– Området ved stranden
• Øst for stranden: Tre træer (birk, fyr, gran?) er væltet og pt.

erstattet af kun en birk
• Vest for stranden: Det store birketræ er pt ikke erstattet

– Være på forkant med udskiftning af træer generelt
• En rødel på vestbredden der er ved at gå ud



Vær med!

Vi mødes 3-4 gange om året

Mulighed for at bidrage med egne kompetencer, eks.
omkring vand og søens sundhed, træer, dyre- og/eller
fugleliv

Medlemmerne skal ikke vælges, man melder bare sin
interesse!

Vi ses til arbejdsweekend 25. april!


