
Referat af møde i haveudvalget ved Guldhøj 
den 15. oktober 2020 

Hej alle sammen 
Tak for mødet i dag. Vi besluttede flg.: 

1. Rabatten mellem hus og sandkasse: stykket er ca. 0,80 x 25 m 
forslag a) der lægges fliser, ca. 60 fliser à 20 x 40 cm. Hertil kommer grus samt, at der skal fjernes 
et lag jord. Jørgen under søger pris 
b) evt. et lag flis, hvis forslag a) synes for dyrt 

 Vi tager endelig beslutning ved næste møde. 
2. Det uafskærmede hul ind mod huset (bag huset ved den store sandkasse) 

Der sættes pæle langs med kanten og derpå lægges et par lægter (i trykimp. træ). Jørgen måler op og 
finder pris. 

            For enden sættes et par havehortensia (Jane kommer med nogle) 
3. Skrænten ved trappen 

          Vi regner med at cotoneasterne vokser op igen. Georgineknoldene lader vi ligge i jorden og 
          håber, de overlever og kommer op igen til sommer. 

          Elisabeth køber en afskærmning (som ved de halvrunde bede) til fliserne for neden. 
      4. Kompostbunkerne 

 Den gamle bibeholdes og her lægges al ny kompost. Der laves ingen afskærmning. 
 Den nye får lov at blive liggende og forsvinder nok efterhånden. 

      5. Beskæring af træer og buske 
          Ved næste møde beskæres relevante træer og buske. Flagstangen ”befries”, evt. renses – også 

         flaglinen. Kirsten skænker et flag. Så kan vi flage ved festlige lejligheder. 
      6. Der fejes og til næste gang køber Jane et par poser stenmel, som skal hjælpe med at holde 
 ukrudt nede. 
      7. Stauder og løg blev plantet. Morgenfruefrø blev sået. 

     8.  Der er en udvendig vandhane under vindeltrappen. Desværre kom der intet vand ud, da 
          Jørgen åbnede den med en særlig nøgle. Hvad gør vi ved det? Det ville være dejligt med en                     

          udvendig vandhane! 
      9. Næste møde bliver samtidig med den almindelige arbejdsdag på Guldhøj, 28. okt. 2020. 

 
Elisabeth, 15. 10. 2020. 


