Referat af bestyrelsesmøde den
8. maj 2018 kl. 1900
Hos Finn på Åvænget 35

Dagsorden
1. Velkommen
2. Ændringer til dagsordnen?
Ingen ændringer.
3. Godkendelse af seneste referat .
Godkendt.
4. Siden sidst, orientering fra formanden:
4.1. Indkommen post.
Posten kommer seneres under de punkter under punkt 5.
5. Aktioner fra Tour de Mogenstrup
5.1. Brinken
Ekstraarbejder opbinding af træer og klipning af hæk: Et træ bindes op og andet træ skal
have fjernet et rodskud.
Dræn foran nøddehaven mellem 75-77: Formanden tager kontakt og der udarbejdes en
plan.
Græsset foran søen op mod nøddehaven kan der ikke slås da der er for meget vand.
Gartneren anbefaler at der etableres dræn. Indtil vider bliver det til, at han bare skal slå
græsset når det kan lade sig gøre. Han giver John besked når det ikke kan lade sig gøre og så
må vi se hen over sommeren hvordan det forløber.
John kontakter HedeDanmark ang. indersiden af af søen, hvor hvidt det er med i det aftalte
materiale, ellers skal det tilføres.
5.2. Skrænten ved Ryttergården
Natan på råber sig efter aftale om at vi skulle rydde hele skråningen efter tidligere aftale, at
vi har fældet et træ som han ikke mente der skulle fjernes og forventer at Mgf sætter et nyt
træ. Der bliver efter enstemmigt, her på mødet besluttet at Mgf ikke fortager sig yderligere i
sagen. Vi efterlader foreløbig en skråning ubeplatet. Formanden melder tilbage til a/b
Ryttergården om beslutningen.
5.3. Højen
Hule byg: formanden har talt med indehaveren Dennis og han fjerner hulen i nær fremtid.
Hjørnet ved nr. 27 og 29: der skal bare gøres færdig.
Stenbunken: Mgf. Fjerner bunken.
Ang. fjernelse af resterne fra Stofa`s mast: Ikke noget nyt.
5.4. Engen
Nanna kommer med et oplæg til bærbuske.
Finn kontakter Ole Jeppesen, med henblik på at få lavet et ordentlig sct.Hans bål.
Brønddæksel: Lagt på plads, af Nanna.

5.5. Svalehøjen
Flis bunke på 12M bæltet: Beboerne sørger selv at få fjernet bunken.
Skift af træer: John afklare gartner.
Træerne langs svalehøjen: Finn spørger Ole Jeppesen, om han ville give træerne en ny gang
flis poser.
5.6. Stejlehøjen (gl. grusgrav).
Bjørneklo på området ”naturpleje”: Jørgen kontakter kommunen med at få bekæmpet
bjørneklo.
5.7. Bakken
Nanna har kontakt til en ang. gratis afhentning af dækket.
6. Nyt fra kassereren
Faktura fra HedeDanmark: John tager kontakt til HedeDanmark, ang. betaling for flis hugning.
Kasser tilbageholder betaling for flis hugning.
Foreløbigt regnskab uddelt, gennemgået og intet at bemærke.
7. Aktiviteter
7.1. Sankt Hans: Status (Anita).
Jørgen, Anita og Michael, sammensætter en invitation.
Skilte til sct. Hans, Nanna kommer med et forslag.
8. Eventuelt.
9. Næste møde(r)
Hos Anita, Toften 7 mødes kl. 19:00
Vh. Nanna Larsen sekretær.

