
Mødereferat – arbejdsgruppe om fællesareal  

Mødedato: 3. September 2017 kl. 15 – 16:30 

 

Mødested: Alfa 9, 6851 Hemmet 

 

Deltagere: Kurt (Delta 4), Jørn (Delta 8), Leif (Beta 7), bestyrelsesmedlem Bjarke (Alfa 9) 

 

Referent: Bjarke (Alfa 9) 

 

Formål med mødet: At komme med forslag til generalforsamlingen om anvendelse og udseende 

på fællesareal. 

 

Konklusion:  

• Det anbefales, at der klippes som nu, dog med den ændring at der klippes 2 gange i maj,    

– endelig status når klippesæsonen er slut. 

• Det anbefales, at der indkøbes 2 små mål (f.eks 140 * 175) til græsarealet øst for 

legepladsen. Pris ca. kr 1.500 

• Det anbefales, at hyben og gyvel fjernes – især slemt i den østlige del af fællesarealet. 

• Det anbefales, at sti ved legeplads – mellem de 2 boldbaner / store græsarealer gøres 

bredere. 

• Det anbefales, at de 2 stier til fjorden repareres og gøres bredere. 

• Det anbefales, at bestyrelsen indskærper over for brugerne af vejene at 

hastighedsbegrænsningen overholdes – der køres alt for hurtigt. 

• Det anbefales, at bestyrelsen undersøger om bygninger bag legepladsen, mod 

Hattekvarteret, er bygget på vores fællesareal. 

• Det anbefales, at bestyrelsen er mere tydelige med punkterne på indkaldelse til 

generalforsamling, så den er mere gennemsigtig. 
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Referat:  

Der blev drøftet forskellige muligheder med det klippede område (ikke fodboldbane) – bl.a. 

beachvolley – petanque osv. men da det er svært at få frivillige til at vedligeholde hele vores 

område, blev det besluttet at anbefale, at klippe arealet som nu, og der opfordres til medlemmerne 

om at benytte området – det kan bruges til bl.a. kroket – rundbold – kongespil – drageflyvning – 

fluekastning osv. 

I drøftelsen af, hvad det klippede areal kunne bruges til, kom samtalen ind på, at børn, både 

mindre eller få børn, har svært ved at spille fodbold på fodboldbanen pga. dens størrelse og de 

store mål (bane og mål er beregnet til en fodboldkamp med flere deltagere og store børn eller 

voksne), derfor blev det besluttet at anbefale at der indkøbes 2 mindre flytbare mål. 

Der blev talt om, at især den østlige del af området er ved at gro til - især hybenrosen breder sig 

hurtigt – det gør gyvel også – det blev besluttet, at anbefale at disse fjernes inden de 

fylder/overtager hele området. 

Stien ved legepladsen – mellem de 2 boldbaner - er ved at gro til, det blev besluttet at anbefale, at 

den gøres bredere. 

De 2 stier ned til fjorden er blevet lidt hullede – det blev besluttet at anbefale at disse repareres. 

Stien i forlængelse af hovedgaden er blevet noget smal – det blev besluttet at anbefale, at buske 

og træer langs stien bør klippes. 

Mellem Delta 9 og boldbanen / vinteropbevaringsplads for badebro er der en del gyvel og hyben, 

som det blev besluttet at anbefale fjernet – i samarbejde med eller efter aftale med ejeren af Delta 

9. 

Vejen blev drøftet og efter, at der er blevet tilført ca 40 m3 vejgrus - i forbindelse med de nye 

vandrør – skønnes det, at vejen kan vedligeholdes af medlemmerne – især på de 2 arbejdsdage - 

men at der appelleres til medlemmerne om at hjælpe med at holde vejen – bl.a ved at fylde grus i 

begyndende huller – men især med at overholde hastighedsbegrænsningen på 15 km./t. 

Bag vores legeplads over mod Hattekvarteret, ser det ud til at der er nogle bygninger, der er tæt 
på – måske inde på vores areal. Det anbefales at bestyrelsen undersøger dette. 
 
Sidste drøftelse gik på indkaldelse til generalforsamling, hvor det ønskes at bestyrelsen gør 
punkterne mere udførlige, så man tydeligt kan se hvad punkterne omfatter, således at de sidste 
par års overraskelser kan undgås. 
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