Bestyrelsesmøde.. 10. April 2018 kl. 19:00
hos Jørgen, Ageren 2
Formanden byder Velkommen
Fremmødte fra bestyrelsen: Jørgen, John, Finn, Herbert, Michael, Henrik, Anita, Nanna.
Suplander: Birthe Grand.
Godkender Ref. Fra sidste møde.
2. Ændringer til dagsorden.
-nyt punkt indføres. “godkendelse af Ref. Fra sidste møde.”
3. Siden sidst, orientering fra formanden.
3.1. Formel konstituering.
Formand.. Jørgen
Næstformand.. John
Kassereren.. Henrik
Sekretær.. Nanna
Finn
Herbert
Michael
Anita
Suplander..
Birthe Grand og Frank Sørensen.
3.2. Plan for udsendelse af referat fra generalforsamling.
Sekretær kontakter whist ang. Udfærdigelse af det færdige Ref. fra generalforsamling .. for snarlig
udsendelse.
3.3. Indkommende post.
-(7.2.) Andelsforeningen.. for Ryttergården ønsker ikke længere at få ryddet den skråning som
ellers aftalt skråningen, så derfor trækker MGF sig fra opgaven.
-Forslag med detaljeret tegning, af Arne Nord med forslag om belysning fra Ådalen via stigen mod
netto.
-Fra Allan Wrist er der indkommet et forslag til at lave en “ it skabelon” til afstemning af
præsentations forslag, til afstemning ved generalforsamling.
Jørgen skriver tilbage og takker ja til et udkast.
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4. Ny belysningsplan.
-Forslag med anmodning om at det overvejes at supplere belysningen på stien mellem Åvænget
50 / 54 og Lovvej 2 / 4.
I vintermørket har jeg nogle gange været ved at støde sammen med mørke fodgængere og
cyklister ved nr 54, og bag busstoppet er det svært at orientere sig fordi stien drejer.
mvh. Arne Noer
Åvænget 36.
-Forslaget videresendes til kommunen.
5. Fredsskov ( hundeskoven)
Jørgen besvare kommunen og beder dem fremsende en arbejdsplan for.. området.
6. Nyt fra kasserne.
Fodboldklubben takker for opbakningen og donationen af pengene, der går til bænke og skure ved
kunstgræsbanen. Mgf. Betaler regningen for ovenstående ved fremsendelse af kvittering.
7. Grønne arbejder.
7.1. Ved skråning ved højen 35 skal plænes ud.. Finn er kontakt hvis man ønsker brænde..
-(7.2.) Andelsforeningen.. for Ryttergården ønsker ikke længere at få ryddet den skråning som
ellers aftalt skråningen, så derfor trækker MGF sig fra opgaven.
8. Aktiviteter.
8.1. Sankt Hans. Anita og Michael udarbejder en plan..
9. Evt.
Der er aftalt ”Tour de Mogenstrup” Søndag d. 29/4 kl. 10 med start på Ageren 2.
For opdatering af MGF´s grønne områder.
10. Næste møde..
Tirsdag.. 8/5- 2018 kl.19:00 Hos Finn. Åvænget 35
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