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Bestyrelsen mødtes ved indkørslen på Skovriddervænget, og derfra gik vi en tur 
rundt på foreningens areal, for at se på fremtidige vedligeholdelses opgaver på 
området. 
 
Der vil blive lavet en beskæring af gennemkørslen til det “ sydlige “ 
Skovriddervænget, for at bedre oversigts forholdende for færdslen til og fra dette 
område. 
 
Der er foretaget en oprensning af vandhullet for enden af Skovriddervænget, herved 
er en flot stensætning blevet synlig. Det kan oplyses at dette vandhul er tidligere 
brugt som vandingshul for de kreaturer som gik på området. 
 
Vandhullet mod “ Banken “ er Ole Fruenlund i gang med at rense op rundt om, 
hvorved det bliver nemmere at slå græsset omkring dette, og det dermed er med til 
at forskønne vores område. 
 
De resterende vandhuller trænger efterhånden til en oprensning. Dette er ikke noget 
vi “bare” kan gøre uden først at søge tilladelse til dette arbejde.  
Bjarne undersøger proceduren og søger om tilladelse til dette. 
 
Ole er bestilt til at klippe diget mod “Banken”, dette venter vi vil blive gjort i nærmeste 
fremtid. 
 
Skovdyrkerne er færdige med deres rydningsarbejde på området, de har lavet et fint 
stykke arbejde. 
 
Det er blevet nogle dejlige stier som man kan gå rundt på i området, de er bedre at 
gå på nu, som da det flis belagte stier. 
 
Bestyrelsen er rigtig tilfredse med det arbejde Ole Fruenlund udfører for foreningen 
på vores område. 



 
Et defekt bord/bænke sæt på Bakken vil blive fjernet. 
 
Bestyrelsen er obs på vedligehold af vejene i området, det har været en kanon 
sommer hvorved at slitagen på vejene har været mindre i år. Selvfølgelig 
sammenholdt med at renovationsbilen ikke længere kører ind til den bagerste del af 
Skovriddervænget. 
 
 
På turen rundt på arealet kunne vi se at der står nogle “gamle” træbeskyttere til de 
tidligere affaldsspande, disse vil vi opfordre til at blive fjernet, da den nye ordning 
med sorteringsanlæg er kommet for at blive. Og det er ikke et kønt syn, Vel? 
 
Ligeledes kunne vi konstatere at en del hække ikke er blevet klippet til den højde 
(max 120 cm)  jvf. lokalplanen for området. 
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