
Arbejdsgruppen for opdatering og vedligeholdelse af cykel- & gangsti   

Referat fra gruppens møde 12 Sept. 2018 

Fremmødte: Allan B, Allan C, Rasmus og Jonas 

1) Besigtigelse af cykel & gangsti 

Vi besigtigede stien og konstaterede at stiens overfladebelægning flere steder er vasket væk, der er en del 

ukrudt på stien, stien er blevet smal og toppet flere steder, der er kraftige spor efter heste, og der er en del 

erodering af stien, specielt i svinget ved skiltet. 

 

2) Vedligeholdelse på kort sigt 

 Allan B vil gerne fortsætte med at slå græsset på kanterne af stien 

 Rasmus organiserer en arbejdsdag på stien inden for kort tid. Vi fokuserer på at fjerne ukrudt, 

lappe, stampe og stabilisere stien 

Vi holder arbejdsdag på stien torsdag den 13 september kl. 18:30 – Alle er velkomne til at møde 

op med/uden haveredskaber, såsom ukrudtsbrænder, mælkebøtte optrækker, hakkejern etc. 

 Allan C udarbejder ”hesteridning frabedes” skilte, der opsættes på arbejdsdagen 

 

3) Vedligeholdelse på lang sigt 

 Allan B undersøger mulighederne indenfor en vogn med gasbrændere monteret, således at giftfri 

ukrudtsbekæmpelse kan foretages med jævne mellemrum (ca. hver 14. dag i højsæsonen) 

 Tromle til planering og afretning af sti færdigbygges i løbet af vinteren 18/19 

 Opbevaring af udstyr til stien kan foreløbigt opbevares hos Rasmus 

 

4) Opdatering af stien 

 Vi planlægger en opdatering af stien omkring påske 2019 

 Opdateringen af stien vil omfatte udvidelse af stien i bredden, hvor det findes nødvendigt og 

påfyldning af stabiliserende toplag. 

 Rasmus undersøger valg af grus materiale, pris (leveret) og forventet volumen 

 Påfyldning af materialer kan enten foretages ved at leje en dumper og sandvogn fra grusgraven 

som vi gjorde sidst, eller ved anvendelse af havetraktorer og trailere.  

 

5) Næste møde 

 Jonas indkalder til næste møde, når vi har fundet frem til valg af materialer til opdatering og 

ukrudtsbrænder vogn. Vi foretager også valg omkring påfyldningsmetode og samler udgifter til et 

budget, der forelægges Gantrup Borgerforenings bestyrelse. 

 


