
Referat af træfældningsmøde d. 11. juni 2017

Der mødte ca. 25 grundejere op fra foreningen Grævlingehøj, jævnt fordelt fra hele vores område.

Mødet blev indledt af formand Marianne Frost, som fortalte om at årsagen til mødet var, at der er
stor utilfredshed med de mange høje træer som er i foreningen og som er til gene for mange.

Nogle steder i foreningen samarbejder de rigtig godt og hjælper hinanden til at få skåret træer og
grene ned.

På hele Falkevej og dele af Duevænget og Egernvej er der en tinglyst servitut, der siger at træerne
ikke må være højere end 3 meter.

Så lad os alle hjælpe hinanden, med at holde træerne nede, så alle kan få sol på deres grund og
andre udsigt.

Der var en god og positiv stemning og rigtig mange besad en viden, omkring andre der gerne ville
have fældet høje træer, eller skåret ned i passende højde. Nogle af disse kan ikke gøre det selv og
andre har ikke den økonomiske mulighed, for at få det gjort.

Til det kom forskellige forslag til, hvordan vi kan hjælpe hinanden.

Der er bl.a. kommet forslag om at oprette et træfældnings laug, hvor frivillige kan melde sig til at
hjælpe. Dette forslag var der stor opbakning til og de første 10 har allerede meldt sig.

Nogen kan bruge en motorsav, andre kan hjælpe med oprydning og andre kan igen køre på genbru
gsstationen.

Så hvis man har brug for hjælp til træfældning, kan man kontakte Niels på Granvej 5 eller sende en
mail til: nielswestfall@hotmail.com og aftale nærmere. Det eller de træer som i aftaler, vil blive
afmærket med et kryds, så der ingen tvivl er, hvis man ikke selv er til stede når der fældes.

Der vil dog være træer som er for store, eller som står uhensigtsmæssigt, som træfældningslauget
ikke vil kunne tage sig af.

Deraf kom det næste forslag, som lød på, at der kunne oprettes en træfældnings fond, hvor alle
grundejere betaler et fast beløb hvert år, sammen med kontingentet. Så kan fonden hjælpe til at
få en professionel træfælder til evt. bare at tage toppen af træet, og så kan træfældningslauget
tage sig resten.

Dette forslag skal dog med på generalforsamlingen til oktober, hvor det kommer på som et punkt,
der skal stemmes om.

Tak for et godt møde

Bettina Faust


