Referat af bestyrelsesmøde den
7. februar 2017
Tilstede: Anita, Anni, Nanna, Herbert, Michael, John, Leif, Jørgen, Henrik, René
Fraværende: Finn

Dagsorden
1. Velkommen
Formanden bød velkommen

2. Prøvespisning af mad til generalforsamlingen
Der var indkøbt smørrebrød fra Slagter Søndergaard og fra Rugvængets Smørrebrød.
Der var enighed om at der skal bestilles hos Slagter Søndergaard til generalforsamlingen

3. Ændringer til dagsordenen?
Beskæring af sti på Svalehøjen til den gamle grusgrav.
Bestyrelsen vedtog at stien skal beskæres, da det efterhånden er vokset helt ud over stien.

4. Siden sidst, orientering fra formanden:
4.1. Indkommen post
Ingen indkommen post
4.2.

Gennemgang af todo-listen.
Se liste – revideret liste udsendes af Jørgen

4.3.

Naturens rige, workshop d. 25. januar.
Jørgen redegjorde for aktiviteterne på workshoppen.
MGF bør involveres i beslutninger, da det påhviler MGF at vedligeholde arealerne, som er tinglyst til
MGF. Jørgen kontakter kommunen og Lokalrådet

5. Nyt fra kassereren
5.1. Fremlæggelse af årsregnskab 2016 til godkendelse

5.2.

Henrik gennemgik regnskabet som udviser et underskud på ca. kr. 20.000.
Der var budgetteret med et underskud på kr. 125.000.
Differencen skyldes primært mindre forbrug til aktiviteter/projekter
Budgettet blev gennemgået og fastlagt med forslag om at budgettere et underskud på
ca. kr. 250.000

6. Grønne arbejder
6.1. Status på tilbud på pleje- og beplantningsplan for Højen
Afventer – John kontakter gartner
6.2.

Status på hækrydning på stien Ageren/Toften.
Mangler færdiggørelse, som udføres så snart det bliver vejr til det

7. Aktiviteter
7.1. Fastelavn
Anita sørger for præmier
Tønder er indkøbt
Herbert og Jørgen sørger for ophæng af tønder
Bestyrelsen mødes i Brugsen søndag d. 26/2 kl. 12.30 til klargøring

7.2.

Generalforsamling
Afholdes i Fladså Hallen torsdag d. 30. marts 2017 med spisning.
www.mogenstrupgf.dk

Mad bestilles fra Slagter Søndergaard og Anita laver aftale med personale til anretning, oprydning
etc.
René bestiller øl, vand og kaffe
Jørgen sørger for trykning af materiale til omdeling
Tilmelding senest 26/2 til ageren4@mail.dk eller i postkassen på Ageren 4
Følgende er på valg: Anita(modtager genvalg), Nanna(modtager genvalg), Anni(modtager IKKE
genvalg), Michael(modtager IKKE genvalg), René(modtager IKKE genvalg).
Ændring af vedtægter kræver fremmøde af 50 % af medlemmerne OG 2/3 af de fremmødte skal
stemme for ændringerne, hvilket ikke anses for sandsynligt, så der forberedes ekstraordinær
generalforsamling d. 27/4 kl. 18.30

8. Eventuelt.
Intet

Næste møde
Tirsdag d. 21. marts kl. 19.00 på Ageren 4
12.02.2017
René

www.mogenstrupgf.dk

