Referat af bestyrelsesmøde i MGF d. 26.4.2016.
Tilstede: Anita, Nanna, John, Herbert, Michael, Henrik, Jørgen og René
Fraværende: Anni, Finn og Leif

Dagsorden
1.

Velkommen
Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til Nanna.

2.

Ændringer til dagsordenen?
Gennemgang af vedtægter(skrives på To-Do listen med Jørgen/René som ansvarlige)
Indkøb af bænke(skrives på To-Do listen med Nanna/Michael som ansvarlige)

3.

Siden sidst, orientering fra formanden:
3.1. Indkommen post
Mail fra Ole Bundgaard vedr. forsikringsforhold, som desværre ikke var kommet med i referatet fra
generalforsamlingen.
Jørgen har svaret, at MGF har en forsikring der dækker ved arrangementer og ved opsatte
legeredskaber på fællesarealer.
Mail fra Simon Anderson Højen ang. fældning at træ på Højen der generer. Bestyrelsen vedtog at
træet skal fælles.

3.2. Gennemgang af To-Do-listen, herunder opsamling på generalforsamlingen
Listen blev gennemgået og revideret
4.

Nyt fra kassereren:
4.1. Nye medlemmer?
Ingen nye medlemmer

5.

Nyt fra webmasteren:
5.1. Status på hjemmeside, Facebook og Google +
Jørgen opfordrede Nanna til at være primus motor på at lægge opslag på Facebook, da hun har sin
daglige gang rundt i Mogenstrup med dagplejebørnene, og derved ser hvad der sker.

6.

Grønne arbejder
6.1. Hvornår skal vi indhente 2 tilbud inden arbejdet kan sættes i gang?
Altid indhente tilbud fra Hede Danmark og desuden alternativt tilbud

6.2. Stien mellem Ageren og Toften
John og Jørgen sørger for at udsende brev til samtlige berørte beboere og indhente besvarelser
inden udgangen af maj.

6.3. Rydning af hække.
Indhente tilbud på fjernelse af hæk fra Præstøvej til Engen samt Ryttervænget 24 ASAP

6.4. Klipning af sti-kanter
Indhente tilbud vedr. Engen og Svalehøjen ASAP

6.5. Nyt fra Svalehøjen?
Møde ikke afholdt endnu, bliver gjort inden næste bestyrelsesmøde d. 8. juni
7.

Aktiviteter
7.1. Sankt Hans nærmer sig.
Anita og John arrangerer nye skilte/vimpler/bannere
Nanna sørger for heks og rundstokke til snobrød
www.mogenstrupgf.dk

8.

Eventuelt.
Foreningens telt udlånes ikke, da det giver for meget besvær.
Nanna spurgte til hjemmesiden, som hun ikke synes var så fiks….
Jørgen forklarede om de problemer, der havde været/fortsat er og aftalte, at han kontakter hende, når
der er nyt, så vil Nanna gerne hjælpe fremadrettet.

9.

Næste møde(r)
8. juni hos John Toften 31

01.05.2016
René

www.mogenstrupgf.dk

