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1.

Valg af referent

Valgt: MR
2.

Vores grønne vedligehold

Vi har arbejdet på en plan for vores grønne vedligehold gennem de sidste 2-3 år, og den vil blive fremlagt på
vores generalforsamling – som vi har været nødsaget til at udskyde grundet Covid-19 – til d. 29. august 2021.
Vi har derfor valgt at lægge planen op på vores hjemmeside nu.
Vi har taget udgangspunkt i at finde en balance, hvor manges holdninger og interesser imødekommes, samt
det udgangspunkt at ville tage hensyn til biodiversitet – samtidig med at vores LAR anlæg har nogle
forudsætninger vi skal opfylde. I aftalen med vores grønne vedligehold for 2021 er der skruet ned for
intensiteten af græsslåning. Arealer der tidligere blev slået 4 gange årligt, slås nu kun 2 gange årligt. Og
arealer der tidligere blev slået hver 2. uge slås nu hver 3. uge.
Aftalen med HedeDanmark, som er en ny samarbejdspartner for vores område, er at vandstrøg, den gamle
mærgelgrav, LAR render langs stendiger, sider og top af stendiger mod syd og vest, øvrige LAR render, de to
kælkebakker og det fredede areal mod Stendyssen slås 2 gange årligt – 1. gang maj måned og 2. gang medio
august måned. Dette kan vi også læse os til er de anbefalinger der er på området, for at sikre optimal
blomstring og at blomsterne når at smide frøene til næste års blomster.
HedeDanmark har ikke overholdt deres aftale, for de skulle have været her senest ultimo maj måned og er
blevet så forsinket at de først kommer ultimo juni måned, hvor hele vores område står i fuldt flor.
Det er ærgerligt, meget beklageligt og trist - for det er imod de planer som bestyrelsen havde i tankerne.
Desværre må vi blot endnu engang erkende at det er svært at få en samarbejdspartner til at overholde deres
forpligtigelser til tiden jf. aftale på det grønne område.

Hvad gør vi herfra?
Først og fremmest gør vi det at vi lærer af disse hændelser og lytter til de inputs der kommer, og det er en
proces som vi er nået langt med for hvert år der går. Ingen af os i bestyrelsen er 100-meter mestre i
biodiversitet og insektliv. Ændringer til en aftale kan vi først tage højde for, fra næste års grønne vedligehold
(år 2022).
Vi vil undersøge om kommunen eller andre aktører tilbyder noget konsulenthjælp/rådgivning for at fremme
biodiversitet og insektliv, inden vi skal fastlægge næste års grønne vedligehold.
Samtidig vil der være et udspil fra vores ”Blomster-udvalg” som vi også ser frem til at høre nærmere fra, og de
informationer vi måtte have vil blive delt på vores kommende generalforsamling i august måned.
Rigtig God Sommer til alle!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Klokkergården
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