
Gudbjerg den 21. november 2019 

Referat af møde om ”Apotekerhaven” 
 
Til stede var:  
Tidl. kirkegårdsinspektør, Tommy Christensen, som har tegnet skitsen, 
Anlægsgartner/entreprenør, Preben Rask, som udarbejder overslag, 
Pia Rask og Arne Ploug, begge ansat ved Gudbjerg Kirke. 
 
1. Planering af området, fjernelse af træstubbe, udbedring af stendiget, 
indgangsparti, belægninger på gangene og området ved pavillonen, de runde 
højbede + bænke og borde: 
Preben Rask, som var meget velforberedt, kom med et overslag på ovennævnte, og 
det vil i runde tal være kr. 450.000,- + moms. 
Preben vil indhente tilbud på pavillon (10 m i diameter = 78 m2) hos Mads Th. 
Rasmussen, Ellerup Tømrerforretning ApS, som er kirkens tømrer. 
 
2. Beplantningen – træer, lægeurter og øvrige planter: 
Tommy Christensen, som har stor erfaring på dette felt og ved, hvor man købe disse 
til rimelige og fornuftige priser, tager sig af dette indkøb. Tommys bud på udgifter til 
beplantningen er kr. 75.000,-. 
Tommy tilbød at være konsulent på hele projektet, hvilket vi sagde ”ja tak” til. 
 
3. Sten ved indgangen og i området nordvest for pavillonen: 
Vi var enige om, at det vil passe bedst med store natursten med indgravering – den 
ved indgangen med navnet på parken, ”Apotekerhaven”, og den anden, som skal 
være lidt større, med Chr. Hansens data, evt. med hans silhuet. Hvad mener Ulrik? 
 
Mon det er muligt at finde to kæmpesten på Mullerup? Det ville jo være rigtig godt. 
Prisen vil være afhængig af, om de skal købes i en grusgrav, eller vi selv kan finde 
dem, men udsmykningen/indgravering vil nok være omkring kr. 10.000,-. 
 
4. ”Outdoor fitness” – i det sydvestlige hjørne: 
Det kunne være rigtig spændende, men det er dyrt, hvilket Preben kendte en del til, 
da han har været med til at lave multibaner. 
 
Konklusion: Der er et par uafklarede spørgsmål – pris på pavillon, pris på outdoor 
fitness og pris på stenene – men meget tyder på, at prisen i alt vil være tæt på 1 mill, 
men så kan vi også garantere for kvaliteten mht. materialer og holdbarhed. 
 
Referent: Arne Ploug. 
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