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Dato for møde  Tidspunkt  Sted 

14. juni 2018   19.30  Askøvænget 34, Drejens v/ Fælleshuset  

_______________________________________________________________________________________ 

Referat udarbejdet af   Underskrevet den  

Annette Castberg      tirsdag, den  

_______________________________________________________________________________________ 

 Mødedeltagere, bestyrelsen   Mødedeltagere, suppleanter 

☒ Annette Castberg      ☒    Kjeld Brink 

☒ Brian Ørum Hansen     

☒ Henrik R. Renner   

☒ Henrik Stilling     

☒ Klaus Smedt 

☒ Steen Olsen    

_______________________________________________________________________________________ 

1) Konstituering af bestyrelsen - valg af næstformand, kasserer og sekretær 

Formand: Brian Ørum Hansen 

Næstformand: Klaus Smedt 

Kasserer: Steen Olsen 

Sekretær: Annette Castberg 

Medlem: Henrik Stilling 

Suppleanter: Kjeld Brink og Helle Sørensen 

 

2) Vedtagelse af forretningsorden og fordeling opgaver herunder hjemmesiden 

Indholdet i relation til ordlyden bearbejdes på næste møde 

Side 2 § 18 stk. 1: 

Hjemmesiden: Annette Castberg overtager fra Henrik Renner, der fortsætter som konsu-

lent 

Drift og vedligeholdelse af veje: Klaus Smedt 

Skove og fælled: Steen Olsen 

Langtidsbudget: Bestyrelsen v. Brian. Se yderligere under punkt 3 

Skødeoptag: Steen Olsen og Brian Ørum Hansen 

Lokalplan mv.: Steen Olsen 

Vedtægter: Alle 

Regnskab mv.: Steen Olsen 

Særlige biotoper: Steen Olsen 

 

Side 2 § 18 stk. 2: 

Faste mødedatoer er 1. tirsdag i måneden, dog 1. gang 14/8 2018  

Datoer: 14/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12 2018 og 2019 1/1, 5/2, 5/3, 2/4, 7/5 

Mødetidspunkt er kl. 19-21 

----- 
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Klaus skaffer pc til sekretæren 

 

3) Opfølgning på generalforsamling  

• Vedtægtsændringer: Brian er tovholder 

Annette Castberg tilbyder at renskrive disse 

• Ophævelse af fredskovspligt forslag 3: Vi venter på at Kolding Kommune finder en løsning 

på ordlyden i lokalplanen 

• 12.5 meter øgning af skovparcel: Klart nej fra Kolding Kommune, da området er beskrevet 

som fælled i lokalplanen. De var dog åbne over for forslag om en spredt bevoksning ind på 

fælled, der ikke gav indtryk af skov. Steen havde et forslag med fra Skovdyrkerne. Dette og 

andre løsningsforslag præsenteres på et møde med de tre storparceller, der er berørte. 

Steen og Annette deltager på mødet for Drejens Boligby. Endelig beslutning tages af den 

samlede bestyrelse, inden et alternativ løsningsforslag sendes til Kolding Kommune 

• Sti ved Ærøvænget: Natursti med stenmel mellem Ærøvænget nr.  10 og 12 og langs mar-

ken. Klaus arbejder videre med dette og indhenter flere tilbud på arbejdet. Da stien tænkes 

lagt op til marken, skal der landmåler på i forhold landmandens markskel mv. Beslutningen 

om den endelige stiføring mv. tages af bestyrelsen. 

• Budget herunder langtidsbudget 

Henrik Renner lavet et udkast til et langtidsbudget med en indeksregulering. Dette medta-

ges i det fremtidige arbejde. På sigt viser langtidsbudgettet et underskud, når bl.a. vejene 

skal asfalteres.  Det er vigtigt, at vi allerede nu for lagt en langsigtet strategi. 

Hidtil har advokat, skøde indhentning og tinglysninger slugt en stor del af overskuddet/op-

sparingen. Dette er ved at være slut nu. 

 

4) Nabohøring ang. dispensation ved kommende lysnings bebyggelse. 

Vi har drøftet dette og har ingen indsigelser.  

 

5) Kontingent opkrævning – Strynøvænget 23? 

Brian tager kontakt til Drejens Boligbys administration for at finde frem til ejerne/ lejerne, så 

kontingentet kan opkræves og betales. 

 

6) Beboere i huse i skov rykker for fældning af træer.  

Drejer sig om Farøvej 12 og Samsøvej, der ”drukner” i træer. Skovdyrkerne kontaktes for faglig 

bistand. God idé at de og vi samtidig besigtiger de øvrige lysninger, så der laves en samlet plan 

for udtynding. Steen og Annette går med rundt. 

 

7) Samsøvej 14-16 – beplantning 

Der har været afholdt løbende drøftelser. Der foreligger en plan. Denne bearbejdes færdig via 

advokaten og bliver til en skriftlig aftale eller en servitut på grunden, der præciserer skovarea-

let. 
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