
Bestyrelsens beretning for 2020 

Seneste generalforsamling har næsten lige fundet sted. Det var jo egentligt planlagt til marts måned i 2020, 

men på grund af det vi ikke gider at snakke om mere, så blev det flyttet og flyttet for til sidst at blive 

gennemført en lørdag formiddag i september (5. september kl. 11) i samme telt, hvor der om aftenen skulle 

være vejfest for Savonlinnavej. 

15. september mødtes bestyrelsen for at konstituere sig og planlægge kommende arbejdsdag. 

Få dage efter, 19. september, var efterårets arbejdsdag (side 1 og 2 i bilag med fotos). Der var desværre 

ikke særligt stort fremmøde, forsamlingsforbuddet på 50 var ikke i spil denne gang. Der var indkøbt 40 

sandwich og muffins, og det var rigeligt.  

På trods af det lidt sparsomme fremmøde – der var jo kun sandwich på højkant - blev næsten alle planlagte 

opgaver løst; busk-rydder x 3, fældning af pil -> stor stak til flisning, lugning, rydde rundt om vandhul, 

pladevibrator af stenmelssti -> ikke optimalt resultat, jordforberedelse i plantebælte Svv. 11 -> plantet 

søndag den 1. november med efterfølgende barista-kaffe indenfor.  

Der var planer om plantning af tre hvidtjørn, de ankom dog først kl. 15 med fragtmand (side 3), så det blev 

udsat til lørdagen efter, 26. september kl. 10, og de kom i jorden efter godt arbejde af en lille flok. Til sidst 

kommer der lidt mere om denne sag - vi kan jo kalde den for Hvidtjørn-sagen! 

I løbet af sommeren er Finn fraflyttet Svv. 16. Nye ejere er Annemette og Kresten. De var med til vejfesten i 

august, så de der deltog her, har haft lejlighed til at møde dem. Kresten hjalp også med plantningen af 

tjørn. 

I september er der også kommet nye ejere i Svv. 18. Joanna og Ian er flyttet ind i huset efter Kristian og 

Kirsten. 

Vinteren er blevet brugt til bestyrelsesmøder og møder sammen med beplantningsudvalget. I kommer til at 

se resultaterne af disse møder senere i aften. Jeg håber virkelig, at I tager godt imod beplantningsudvalgets 

forslag. Jeg har til dato i GFKSs historie ikke set bedre gennemarbejdet forslag. 

I 2021 er der planlagt to arbejdsdage, som sædvanlig: 

• 5. juni 

• 25. september 

Tilbage til Hvidtjørn-sagen. Selve arbejdet med plantningen blev desværre aldrig fejret med medbragte øl 

og vand, men sluttede i stedet som en træls dag. Sagen kort… 

• Sagen starter for lang tid siden som et forslag i bestyrelsen efter en af vores efterhånden mange gå-

ture. Tre frugtræer er i dårlig stand, et skal fældet, to består, men ser noget sølle ud og vi beslutter 

os for at udskifte dem før tid. Vi mener, at bestyrelsen har hjemmel til at vedligehold, dvs. udskifte 

eksisterende med nyt og tilsvarende; planen siger blomme, æble og pære, højde 8-10 meter (side 4 

og 5). 

• Vores diskussioner fører til fravalg af frugttræer, trives ikke for godt i hele området, valget bliver 

hvidtjørn. 

• Hvem ved hvad Juglans regia er? På planen er højden 12-14 meter og der er tale om valnøddetræ 

(side 6). 

• Det bliver altså til hvidtjørn, her ses et flot eksemplar (side 7), som dog skal opstammes for at give 

plads til græsslåning. 



• Vi plantede tre stk., placeret som vist på kort, og som aftalt på generalforsamlingen den 5. 

september. Kryds viser placering af fældet træ (side 8). 

• Indkøbt som 4-6 meter højt på planteskoler.dk (side 9). 

• Kildetjek: 15-20 meter højt træ -> ikke planen (side 10). 

• Her står de så! (side 11). 

• Der er efterfølgende kommet indsigelse fra Tommy og Anette i nr. 42. Det har vi taget til 

efterretning, det har ikke været meningen at plante træer som vil kunne komme til gene. 

• De bliver derfor flyttet på efterårets arbejdsdag, de indgår i det nye plantebælte. 

• Vi har dog stadig planer om at erstatte de tre frugttræer. Ikke for høje, enten i de tomme huller fra 

de tre hvidtjørne eller placeret lige ved siden af de tilbagestående frugttræer, som måske skal 

fældes. Og så må man jo ikke plante frugttræer i samme huller som tidligere frugttræer, så det skal 

der også tages stilling til. 

• For at gøre det mere rigtig denne gang, så vil vi invitere de berørte naboer til dialog og til at hjælpe 

med placering og også det hårde arbejde med plantningen. 

Det er min opfordring, at vi tager sagen op igen under eventuelt, hvor Tommy og Anette også kan komme 

til orde. Nu har I hørt min version. Vi har flere store emner på programmet, så jeg synes ikke, at der lige nu 

skal bruges mere tid på emnet. 

Sidst men ikke mindst. Stor tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde, dejligt at I alle ønsker at 

fortsætte. Det er stort. 

 

Mvh. Bestyrelsen v/Jens O. Gjerløff 

Silkeborg, marts 2021 

 


