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Referat
Mødedato: 4. september 2019 kl. 15.00 – 16.30
Deltagere:
Fra Bernstorffs-Jægersborg Grundejerforening
Jesper Holm
Fra GF Søndersø
Jørgen Tjellesen samt mange medlemmer af grundejerforeningen
Fra Gentofte Kommune:
Park og Vej: Robert Erlefred Meisner, Peter Normark Kirsch og Christina Dreyer Nielsen

Følgende blev drøftet:
Fra Søndersø samt BernstorffsJægersborg Grundejerforening

Park og Vej

Har gennem de sidste år forgæves forsøgt at
få en dialog med P&V/Gentofte Kommune
vedrørende beskæring/udtynding af de høje
træer på Ø siden af søen.
Vi har allerede i oktober 2017 meddelt ikke at
være enige i Kommunens afvisning af
beskæring. Vore kommentarer blev ligeledes
fremført inden sidste års møde som fandt sted
i Hundesømosen.
Området øst for søen har ændret karakter og
består idag af en meget tæt og høj bevoksning
af Rødel som helt dominerer området på
bekostning af birketræerne og giver skygge for
områdets beboere.
Se tidligere korrespondance af 18. september
2018 samt luftfoto fra 1994 af området. Vi
ønsker at bruge noget tid til at diskuterer dette
emne!

Området plejes i dag som naturskov, hvilket
betyder at der ikke fjernes døde stammer mm.
Skoven udvikler sig naturligt.
Det er en beskyttet naturtype af stor værdi som
habitat for flora og fauna.

Der ønskes tynding og beskæring. Det grønne
Det vil ikke give mere sol i haverne, da de
har bredt sig meget og der er ingen sol i
resterende træer så vil brede sig i kronen.
haverne.
Gråpile ønskes udtyndet. Alle steder ønskes
der udtynding, så træerne står i grupper, med
åbninger ud til søen. Pilen vokser hurtigt ud i
vandet.

Dato: 29-11-2019

Piletræerne stævnes/ ryddes med mellemrum.
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El skåret i 1 m højde over terræn. Hvorfor ikke Det tilstræbes at der skæres 0,5-1 m over terræn.
lavere? Ved nr. 23
Park og Vej er bekendt med forekomsten af rød
Her er rød hestehov
hestehov og det holdes under observation.
Svanernes indflyvningsrute skal holdes åben
ved piletræerne.

Forholdende ved søen vurderes ikke at begrænse
svanerne.

Naturstien ønskes genetableret i 1 m bredde
inde i naturskoven.

Park og Vej er åbne for etablering af en trampesti.

Siv ønskes klippet langs brinker.

Sivene klippes en gang årligt i løbet af
sommerhalvåret.

Ønsker nye træer genplantet, rykket ud fra
skel. Ingen æbler.

Der plantes først til efteråret 2020.

Lav vandstand efter to tørre somre.
Der er ikke sammenhæng med Gentofterenden.
Sammenhæng med Gentofterenden? Kan der Ønsker man at afkoble sit tagvand og evt. lede det
tilføres tagvand?
til Søndersø, skal man kontakte Natur og Miljø.
Ønsker en stensat søbred, frem for den lange
flade bred.

Søbredden er dog god for dyrelivet, som trives
med den lange gradient.

Regulering af gæs ønskes

Park og Vej har ikke mulighed for at regulere
bestanden.

Ungt piletræ ved nr. 16 ønskes opstammet.
Her ønskes også affaldsspand ved bænken.

Som princip sættes kun affaldsspande ved
udgange.

Mirabel danner hegn mod nabo. Her ønskes
udtynding.

Beplantningen er en del af den grønne ramme
omkring området.

Villabyerne fylder op i og på affaldsspanden.

Lad os se det an og se om det gentager sig.

Hyben til fugleliv ønskes.
Finder fortsat at skiltningen om "hunde i Snor" Skiltene sættes normalt ved indgange til de
grønne områder. Der kan evt. opsættes skilt nær
bør gøres klarere.
adgangen fra gangsti fra Smakkegårdsvej.
Vi har påpeget det tidligere. Kommunen kan
godt spare på græsslåningen i foråret og
efteråret evt. hver 3 uge og i vækst perioden
hver anden uge.

Fint, det er allerede det system der klippes efter.

Der er fældet nogle nye træer og vi bør
diskuterer en genplantning på området.

Der er ikke planlagt nye plantninger i denne
sæson.

I øvrigt ønskes senere mødetid næste gang.
Dato: 29-11-2019
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