Referat af bestyrelsesmøde den
21. August 2018
Tilstede var: Jørgen , John,Finn, Herbert, Michael, Anita, Nanna.
1. Velkommen.
Formanden byder velkommen.
2. Ændringer til dagsorden.
Ingen ændringer.
3. Godkendelse af seneste referat.
Godkendt.
4. Siden sidst, orientering fra formanden.
4.1 indkommende post.
4.1.1 Gitte fra Brinken. Opdatering af Mgf’s hjemmeside er mangelfuld.
Formanden web. redaktør meddeler at det er under udarbejdelse.
4.1.2 Indvielse 31/8-2018 af kunstgræsbane ved Fladsåhallen.
Mgf deltager i arrangementet, og via Facebook opfordres borgerne i byen til at
komme og slutte op om arrangementet.
4.1.3 Åbning af ny natursti i Mogenstrup.
Varnny sammen med Chris fra Lokalrådet Fladså, Står i spidsen for åbning af en ny
vandrerute her i Mogenstru. Arrangementet løber af staben på Søndag d. 26.
august kl. 14.00-16.00 ved Stejlehøjen. Der bydes på lidt at spise og drikke, alle er
velkommen.
4.1.4 Beboer på Svalehøjen. Ønsker at få slået ukrudtet nu hvor græsset ikke
vokser, vi slår ikke ukrudt men nu da græsset igen er kommet køre det som det
plejer.
4.1.5 Låse på trailer virker perfekt..
4.1.6 Aftale om pasning af den grønne kile på Åvænget.
”Vej og park” samt beboer har holdt møde ang. den grønne kile ved Åvænget. ”Vej
og park” har nu udbedret de pinde der holder træerne, og græsset slås omkring
træerne. Er aftalt at naboerne til den grønne kile indtil videre passer græsslåningen
på området. Jørgen følger op på skovrydningen.
5. Status på sommerens aktiviteter ( Aktioner fra Tour de Mogenstrup ).
5.1 Brinken: Dræn fjernet og er nu anlagt græs. Hækken mod lovvej, vil først blive
sat i værk i det sene efterår
.
5.2 Skrænten ved ryttergården: den er i tip top og der er lagt grus på stien, så nu
skal gartneren blot sørge for at slå græsset omkring hjørnet.
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5.3 Højen: Efterårs arbejde, John arrangere et møde med HD ang. til at få afstemt
vores forventninger til den næste etape.
Ang. flis på skråningerne på højen er mangelfuld, i forhold til den forventede
mængde. Det udbedres ved et afslag i prisen, men Mgf er ikke tilfreds, med det
udkast han kommer med, det vil også blive afklares på samme møde.
Nanna sørger for at bænken på Højen bliver sat så man kan sidde og se ud til
Dybsøfjord, mest muligt.
5.4 Engen: Ang. bærbuske, der er indhentet et tilbud på buske. Nanna udarbejder
en plan i kasser/pallerammer. Til næste møde.
5.5 Svalehøjen: Skifter træer til efteråret når vejret er til det.
5.6 Stejlehøjen: Der er fjernet bjørneklo, på den gamle grusgrav.
6. Nyt fra kasseren.
Ang. Økonomien.
1. Det går godt.
2. Der er kommet en del penge ind fra huse der var til salg og som manglede at betalte
kontigent, siden 1/7, er der gået mere end kr. 7.500,- ind.
Tiden er nu til at der vil sende rykker ud til de sidste der mangler, der iblandt er der nye
tilflytter hvor gl. ejer har afvist betalingen, de får også opkrævning nu, dog uden rykker
gebyr.
3. Der brugte lidt over det budgeteret til Sct. Hans.
7. Aktiviteter.
7.1 Åbning af Mogenstrup Naturrute. ( se punkt 4.1.3 ) Fra Mgf deltager alle dem
der kan komme.
8. Eventuelt.
9. Næste møde: Tirsdag d. 25/9-2018 kl. 19:00 hos Nanna
Nanna Larsen
sekretær..
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