Referat af bestyrelsesmøde i MGF 28.05.2015
Til stede: Jørgen, Lars, Henrik, Anita, Finn, John, Michael, Anni, René
Fraværende: Herbert

1. Velkommen
Formanden bød velkommen

2. Ændringer til dagsordenen?
Ingen ændringer til dagsordenen

3. Siden sidst, orientering fra formanden:

3.1. Indkommen post
Jørgen orienterede om, at der er ”grønne midler” til rådighed fra kommunen, som MGF kan
søge (kr. 100.000).
Forslag om at søge midler til ”Blomstereng” for enden af Svalehøjen og evt. krolfbane.
Jørgen, Finn, Lars og John laver udkast til ansøgning
3.2. Informationstavle i Dagli’ Brugsen (Lokalråd Fladså)
Lokalråd Fladså har opsat infotavle i Dagli’Brugsen, hvor alle foreninger har mulighed for
at få sine informationer på skærmen – det kræver blot et USB stik som sættes direkte i
skærmen, der administreres af Lokalråd Fladså.
3.3. Afrunding på aktivitetsdag
En god dag, på trods af få deltagere, men de fremmødte fik løst opgaverne.

4. Nyt fra kassereren:

4.1. Henrik udleverede regnskab, der viser indbetalinger fra tidligere restancer, så det nytter at
rykke.
Der er fortsat udfordringer med grundejere, som lejer deres huse ud, da opkrævningen
følger matriklen og ikke ejeren, så MGF har kun mulighed for at rykke de pågældende
beboere.
Stenlunden har fået ny bestyrelse, hvilket åbner mulighed for en dialog om deres restance.

5. Nyt fra webmasteren:

5.1. Seneste trafikstatistik
Der har været lidt færre besøg på siden
5.2. Facebook
Må betegnes som en succes – der er god aktivitet og pt. 45 følgere

6. Status på

6.1. Langtidsprojekt ”Lampe på stien til Engen”
Lars kunne informere om, at kommunen nu endelig har lovet at etablere en lampe på stien
mellem Ryttervænget og Ådalen(sættes ca. midt på stien).
6.2. Regnskab for Aktivitetsbanen
Lars gennemgik regnskabet for ”Grøn Plan” – Aktivitetsbanen på Engen
Kommunen har oprindeligt givet tilsagn om tilskud på kr. 100.000
Lars fremsender regnskab til kommunen med forventning om udbetaling af beløbet.

www.mogenstrupgf.dk

6.3. Nye ”aktiviteter” på Engen
Lars afventer svar fra kommunen vedr. yderligere etablering, da det kan konflikte med det
som oprindeligt er godkendt af beboerne.
MGF har afsat kr. 20.000 i budgettet for 2015, som forventes brugt, når vi har afklaring fra
kommunen
6.4. Hundeskoven (nye tiltag)
Ny låge monteret.
Forslag om etablering af Agilitybane
Finn sørger for at bord/bænke sæt flyttes til området efter Sct. Hans
6.5. Flere kommunale Grønne Midler
Se 3.1

7. Grønne arbejder

7.1. Blomstereng på Svalehøjen
Gartneren er blevet bedt om at komme med oplæg – Finn/Lars følger op
7.2. 12m-bæltet på Svalehøjen – Bestyrelsens tiltag (overtag)
Jørgen sørger for at udsende brev til samtlige berørte beboere, med besked om at melde
tilbage med ønsker for området, hvorefter bestyrelsen tager beslutning om det videre
forløb.
Herefter kontaktes gartner med henblik på udarbejdelse af langsigtet plan.

8. Aktiviteter

8.1. Sct. Hans
Lars sørger for indkøb af telt
Anni undersøger mulighed for instruktion i brug af aktivitetsbanen
Anita sørger for diverse indkøb af pølser, øl, vand etc.
Henrik sørger for byttepenge
Skilte sættes op i god tid på strategiske steder
Information spredes også på Facebook og infotavle i Dagli’Brugsen
Telt opsættes 22/6 – Action alle
Der mangler brandbart materiale til bålet – Opråb på Facebook om at kontakte Finn på
trailerfonen 2253 2468 trailer@mogenstrupgf.dk, så han kan vurdere, om det kan bruges,
inden det læsses af på Engen.
Møde hos Anita – Toften 7 d. 11/6 kl. 19:00 med henblik på at få det sidste på plads

9. Eventuelt.
Henvendelse fra Andelsboligforeningen Nøddehaven som har kontaktet kommunen vedr.
problemer med grundvand.
Kommunen har svaret, at det er et anliggende, der vedrører grundejerforeningen, som i dette
tilfælde er andelsboligforeningen i Nøddehaven og altså ikke MGF.

10. Næste møde(r)
11/6 kl. 19:00 vedr. Sct. Hans – Hos Anita Toften 7
18/8 kl. 19:00 Bestyrelsesmøde – Hos Anita Toften 7

31.05.2015 René
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