Referat af bestyrelsesmøde i MGF d. 20.10.2015
Til stede: Anita, Jørgen, Lars, Anni, Henrik, John, Michael og René
Fraværende: Herbert og Finn

Dagsorden
1. Velkommen

Formanden bød velkommen.

2. Ændringer til dagsordenen?
Ingen ændringer

3. Siden sidst, orientering fra formanden:
3.1. Indkommen post

En mail vedr. hæk, se 7.3
Opkrævning fra kommunen på kr. 68.000 vedr. grusstier og blomsterøer – Lars og Henrik
undersøger om beløbet er hensat i regnskabet.

4. Nyt fra kassereren:
4.1. Status på kontingentindbetalingen.

Ca. 30 rykkere er udsendt – foreløbig har én indbetalt ☺
Henrik følger indbetalingerne nøje.

5. Nyt fra webmasteren:
5.1. Status på hjemmeside og Facebook

Webmaster ”hænger i bremsen”, men lover udvikling i sagen til næste møde.

6. Status på
6.1. Nye ”aktiviteter” på Engen (Lars)

Lars har været i dialog med kommunen om udbyggelse af nuværende aktiviteter på Engen, hvilket
kan accepteres efter fremsendelse af beskrivelse. Lars sikrer fremsendelse til kommunen og
modtager bekræftelse/accept.
Lars aftaler derefter med Tres om udbyggelse med tre aktiviteter: Balancebom – Vippe – Armgang.
Anni og Anita aftaler placering med Lars og Tres.
Gerne etablering i 2015, hvis det kan lade sig gøre.

6.2. Hundeskoven (nye tiltag) (Lars)

Der sker pt. intet. Agility bane i naturmaterialer ønskes etableret i foråret 2016. Lars indhenter
tilladelse hos kommunen.

6.3. 12m bæltet, havearkitekt/anlægsgartner (Lars/Jørgen)

Gartneren har kigget på det og fremkommer med tilbud på etablering og vedligehold i uge 44.
Bestyrelsen beslutter herefter, hvad der skal ske og sørger for at informere de berørte beboere.

7. Grønne arbejder
7.1. Status på grønne arbejder

Blomstereng etableres på stykket for enden af Svalehøjen – Lars kontakter gartner og aftaler
nærmere.
Kommunen er ved at undersøge, om der er udsendt aftale om, hvilken type beplantning der skal
være på stykket mellem Åvænget og Parkvænget til beboerne – Finn får tilbagemelding fra
kommunen.
Stien mellem Ageren og Toften er nu blevet beskåret.
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7.2. Fliser under bænke

6 bænke er færdigetableret, de øvrige 6 bænke forventes færdiggjort i uge 44 + 45.

7.3. Hækaftaler; og ophør af samme.

MGF har modtaget opsigelse af hækaftale fra Ryttervænget 24, som herefter forventer at hækken
hives op og retableres, men det er ikke det, der står i den oprindelige aftale. Aftalen går på at MGF
er forpligtiget til at vedligeholde hækken.
Grundejeren er velkommen til at fjerne hækken og retablere for egen regning.
Jørgen informerer grundejer.

8. Aktiviteter
8.1. Julefrokost for bestyrelsen?

Afholdes 28/11 kl 18.00 hos Lars på Brinken 153
Lars, Anni og Anita sørger for det praktiske og bestiller mad til 16 personer.

8.2. Julearrangement ved Dagli’ Brugsen 29/11- hvem gør hvad?

Juletræ sættes op d. 28/11 kl. 9.00 – Anita laver aftale med Nonbo & Bonde om lyskæde og lift.
Juletræet tændes 29/11 kl. 16.00

9. Eventuelt.

Nettraileren skal have udskiftet bundplade – Finn bestiller og sørger for at det bliver gjort.
De nye stik på trailerne er et problem for mange, og bliver ofte ødelagt, måske på grund af forkert
håndtering – hvad kan vi gøre?

10. Næste møde(r)

14. januar 2016 hos Anni, Brinken 89 kl. 19.00

27.10.2015 René
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