Referat af bestyrelsesmøde i Mogenstrup Grundejerforening den 13. Januar 2015
Tilstede
: Jørgen, Lars, Henrik, Anita, John, Herbert, Tom og Gitte (referat)
Fraværende: Steen og Finn
1. Velkommen
Jørgen bød velkommen.
2. Ændringer til dagsordenen
Ingen
3. Siden sidst, orientering fra formanden
3.1 Henvendelse fra John Gravesen, Kildelauget. De tager initiativ til at holde et
grundlovsmøde i menighedshuset og forespørger om MGF vil være med på
den financielle del. Jørgen meddeler John, at vi ikke deltager økonomisk, men
meget gerne ved at gøre opmærksom på arrangementet på MGF’s
hjemmeside og facebook.
3.2 En udbyder vil gerne sælge en ”sms-maskine” til MGF. Jørgen takker pænt
nej.
3.3 Nadja Bøgeskov har skrevet til Næstved Kommune om tiltag for
trafiksikkerhed (hajtænder, bomme og bump) på Brinken. Kommunen har bedt
Nadja om at rette henvendelse til MGF for at høre om der er nogen indsigelser
fra den side. Jørgen vil svare Nadja at MGF ikke vil modsætte sig hajtænder
og bomme. Nadja skal selv gå tilbage til Næstved Kommune med sit initiativ.
3.4 MGF har fået et CVR-nr., så offentlige myndigheder kan overføre penge til os
(til aktivitetsbane).
3.5 Sydbank har rettet henvendelse til MGF om SWIPP. Dette kommer i
venteposition da det forøger det administrative pres på foreningen.
4. Nyt fra kassereren
4.1 Henrik fremlagde en næsten færdigt regnskab for 2014. Der mangler nogle få
bilag, heriblandt faktura fra Vej & Park på grus på stier. Dette er udført i 2014
og skal derfor med i dette regnskab.
Jørgen checker MFG’s E-boks på opfordring af Henrik. Absolut sidste frist for
indlevering af gamle bilag er 18.01.2015. Henrik anmoder om at man fremover
afleverer bilag hurtigst muligt, påført navn.
4.2 Stenlunden. Sagen fortsætter, status uændret.
5. Nyt fra webmasteren
5.1 Hjemmesiden. Status uændret.
5.2 Trafikstatistik på hjemmesiden. Der er øget interesse.
6. Status på nye tiltag
6.1 Aktivitetsbane. Næstved Kommune har overført deres andel af projektet på kr.
100.000 til MGF. Banen er bestilt og det er planen at monteringen (som
foretages af Tress) påbegyndes i Marts/April, alt efter om jorden er tør nok.
6.2 Hundeskov. Lars oplyser at denne er etableret og taget i brug. Vej & Park har
etableret (og betalt) hegn med låge omkring arealet. Nogle af Mogenstrup’s
flittige hænder har ryddet op, fjernet gammelt hegn og grene på området.
Gren-affaldet vil blive skåret op til flis og spredt i skoven. Affaldsbeholdere
www.mogenstrupgf.dk

opsættes og og tømmes løbende af kommunen. På sigt er det planen at
etablere en natur-agility-bane. Hvis det bliver aktuelt, vil det være MGF, som
skal afholde udgifterne. Dette vil blive påført som post på budgettet for 2015.
Anita efterlyser, at etableringen var ordentlig kommunikeret. Der er ikke
mange, der ved at den eksisterer. Der blev fremlagt forslag om at døbe den
”Hundeengen”.
6.3 Motionssti. Varny Mattsson arbejder stadig på projektet ”Motionssti”, og vil i
den forbindelse inddrage stavgængerne.
7. Grønne arbejder
7.1 Brinken: Der er plantet nyt træ istedet for det, der var gået ud.
Grusstier: 5 cm slotsgrus lagt på Lilleparken, Åvænget, Skrædderbakken m.m.
Ialt 625m i ca. 1,3m bredde. Arbejdet udført af Vej og Park, som dog glemte
Lilleparken og nederste tværsti i første omgang. Dette er dog færdiggjort i
skrivende stund.
Vinterbeskæring er afsluttet.
Status på igangværende arbejder blev redegjort af Lars.
Emner til generalforsamlingen skal besluttes senest ved næste
bestyrelsesmøde den 19. Februar 2015.
8. Aktiviteter
8.1 Generalforsamling den 26. Marts 2015. Lokaler skal bookes (Hallen,
Golfklubben eller andet). Vi undersøger priser.
Der vil igen i år være bespisning i forbindelse med Generalforsamlingen. Anita
undersøger priser på biksemad. Ligesom sidste år, vil et sådan arrangement
kræve forhånds-tilmelding.
Der skal (som tidligere år) annonce i avisen herom senest 3 uger inden
afholdelsen. Tom spørger om det ikke at muligt at udbrede dette digitalt
istedet. Dette kræver en vedtægtsændring. Jørgen undersøger sagen.
9. Eventuelt
Tom spørger om manglende sti på Brinken fra rækkehusene og forbi søen.
Dette kan ikke lade sig gøre pga. for meget vand i området.
Lars sidder stadig med en sag fra Maj 2011, hvor vi kontaktede NK-Forsyning
Vejlys med ansøgning om etablering af 2 gadelamper (Ryttervænget – Ådalen
= skolesti). Lars har rykket tidligere, men rykker nu igen.
10. Næste møder
Næste bestyrelsesmøde afholdes 19. Februar 2015 kl. 19.00 hos Anita,
Toften 7.
Tak for godt møde.
Gitte
15.01.2015
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