Bestyrelsens beretning 2017
I år har afholdelse af generalforsamlingen budt på udfordringer vi ikke har prøvet før –
nemlig, at vi selv skulle sørge for bespisningen i et ”ubemandet” festlokale.
Vi har også for første gang lagt de forslag, som vi skal debattere senere, på hjemmesiden,
så I er selvfølgelig alle sammen velforberedte og klar.
Det bliver en kort beretning i år – og mange af ordene er sagt på tidligere
generalforsamlinger fordi jeg vil igen i år starte med en kort gennemgang af de
arrangementer, som vi har deltaget i.
Fastelavn
2017 startede med at det traditionelle fastelavnsarrangement blev arrangeret i samarbejde
med Dagli’ Brugsen. Arrangementet var velbesøgt og igen i år inviterede Dagli' Brugsen
på chokolade og boller inde i butikken.
Anita, der er vores oversmølf, var tovholder og havde sørget for præmier til kattekonger og
–dronninger.
Sankt Hans arrangement
Sankt Hans arrangementet var velbesøgt.
Vi nåede at få ild i bålene og fyret heksene af inden regnen satte ind.
Det var en meget våd bestyrelse, der på trods af, at vi stod under pavillonerne blev meget
gennemblødte inden der var ryddet op.
Arrangementet i sommeraftenen var på trods heraf alligevel hyggeligt.
Julearrangement
MGF stod igen i år for den praktiske del af juletræsarrangementer med hensyn til at få rejst
træet og tændt lys i det. Fladså elektrikeren leverede nye lyskæder, der blev monteret ved
hjælp af hans lift.
Lysene holdt hele tændingsperioden og har nok været det pæneste træ, vi har leveret i
mange år.
Gartner
Vores gartner HedeDanmark har passet græsset. Der var et tidspunkt midt på sommeren,
hvor han havde overset, at hans kulle holde græsset i en maksimal højde på under 8 cm
for det længste græs. Det skulle han lige mindes om, men det betød, at specielt på
Brinken var plænen meget langhåret på et tidspunkt.
Vi har i øvrigt skrevet en ny 3-årig aftale med HedeDanmark for at få slået græsset.
12 meter bæltet på Svalehøjen.
På sidste generalforsamling fik naboerne til 12mbæltet ”mandat” til at bestemme hvordan
beplantningen skulle være.
Leif, der er suppleant, har været bestyrelsens ører i området og det er også via Leif at
naboerne er kommet med beplantningsforslaget, som vi viser senere. Set med
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bestyrelsesøjne har det været ideelt, at man har kunnet enes om et så gennemarbejdet
forslag.
Stien mellem Ageren og Toften
I har måske bemærket, at HedeDanmark har lagt sidste hånd på fjernelse af krattet langs
stien. Der er sået græs i de bare pletter, så venter bare foråret, så det kan spire og gro.
Ny ”aktiviteter” på Engen
Anita og Nanna fik opgave med at beslutte hvilke aktiviteter, der skulle indkøbes. De er
blevet købt – og ifølge leverandøren bliver de sat op i april måned.
Vi får mange meldinger om, at aktivitetsbanen på Engen er en succes – og det er jo en
god ting!
Trailerordning
Ved årsskiftet lukkede den gamle bookingside – og alle skulle oprettes på den nye
bookingportal.
Det har været lidt spændende at være webmaster få guidet brugerne over til den nye
bookingportal.
Der er enkelte, det ikke rigtigt vil lykkes for, men vi er vedholdende og skal nok få knækket
opgaven.
Det er stadig Finn vi kan takke for at trailerne kører. Han sørger for at køre trailerne til
mekaniker og ordner småreparationer og skifter næsehjul, når de bliver kørt skæve. Jeg vil
gerne gentage: Husk at hæve næsehjulet – også på nettraileren!
Fremtid for MGF.
Nanna deltog på egne og bestyrelsens vegne i Lokalråd Fladså og kommunens
indledende møde omkring Naturens Rige, hvor der skulle planlægges aktiviteter i vores
nære natur.
Lokalråd Fladså varetager vores interesser overfor kommunen og er bindeled hertil. I
Varnny Mattson har lokalrådet en aktiv formand, der lægger et stort arbejde i opgaven.
Jeg vil godt reklamere lidt for lokalrådet – ikke fordi jeg selv er medlem - men det er her
mange opgaver ender og bliver debatteret .
Opgaver, som før har skullet være varetaget af bestyrelsen for Mogenstrup
grundejerforening.
I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til de nye vedtægter har bestyrelsen også
diskuteret meget, hvad vores opgave egentlig er.
Er vi bare en juletræsforening eller skal vi også have en holdning til det område vi bor i og
vil vi have indflydelse?
Bestyrelsen er enig i, at selvfølgelig skal vi holde fast på den indflydelse vi allerede har og
når kommunen og Lokalrådet kommer med initiativer, der ”anvender” vores grønne
områder, så skal vi selvfølgelig deltage.
Generalforsamlingen opfordres til at vælge en bestyrelse, der er villig til at bruge lidt fritid
på at deltage i udviklingen af vores nærområde, og som får mandat til at udføre idéerne.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.
Tak.
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