
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen 
4. april 2018 
 
Deltagere: Frank, Rikke, Tenna, Ole og Louise 
 
Dagsorden 

1. Status på indretning af legeplads/arkitekt 
2. Planlægning af arbejdsdag 
3. Evt. 

Ad. 1 
Den 6. marts 2018 fik legepladsen besøg af havearkitekt Hanne Nippin. Bestyrelsen arrangerede 
mødet i samarbejde med Boulstrup Lokalråd med det formål at få ideer til indretning af de to 
grønne områder i byen. Haveplanen for legepladsen vil være tilgængelig på grundejerforeningens 
hjemmeside. 
 
For legepladsens vedkommende betyder det, at der skal plantes buske og træer, der gør området 
mere hyggeligt, uden at det kræver for meget vedligeholdelse og uden at besværliggøre 
kommunens vedligeholdelse af området. Etablering af frugtbuske og æbletræer appellerer til 
smagssansen, rutsjebanehøjen skal udbygges med flere dæk og planter, og volden skal gøres mere 
spændende med beplantning, bænke og et legehus.  
 
Bestyrelsen har på baggrund af præsentationen valgt at dele arbejdsopgaverne op i tre faser. I 
første fase (forår 2018) vil der primært være fokus på vedligeholdelse af de eksisterende 
elementer og klargørelse til beplantning. Enkelte nye elementer som dæk ved rutsjebane, kummer 
ved bordbænkesæt og beplantning af disse med lavendel etableres også. I anden fase skal hele 
området beplantes. Det vil koste omkring 8000 kr. til planter, jord og materiale. Bestyrelsen 
vurderer, at beplantning er bedst om efteråret, da der ikke er ordentlige muligheder for at vande, 
hvis sommeren er tør. I tredje fase kan der så etableres bænke og legehus, og de eksisterende 
gynger kan evt. ombygges. 
 
Ad. 2 
Arbejdsdagen er den 5. maj. Fokus vil være på vedligeholdelse, etablering af kummer og nyt 
rønnetræ, udbygning af vold og klargøring af området til senere beplantning. Ole vil sørge for 
infoskilt. Frank omdeler invitationer og tjekker, om vi kan være hos Hanne og Klaus igen og 
bestiller to blomsterkummer, Tenna undersøger, hvem der kan reparere rutsjebanen og finder 6-8 
dæk. Louise sørger for lavendel og plantejord samt et nyt rønnetræ. Mad købes ind på dagen. 
Rikke tjekker, hvad der blev købt sidste år, så vi kan gå ud fra det. 
 
Ad. 3 
Haveplanen for bytorvet blev også fremlagt som orientering. 
 


