Bestyrelsesmøde
d. 25. september kl 19 hos Nanna
1.Velkommen
2. Ændringer til dagsorden?
-Det er besluttet at vi MGF opkræver gebyr for udfyldelse af ejendomsmægler
oplysninger ved salg af hus, med et gebyr på 500,-kr pr. 1/10-2018.
3. Godkendelse af seneste referat.
Ref. godkendt.
4. Siden sidst, orientering fra formanden.
4.1 Indkommen post
-Formanden har kontaktet firmaet ”First aid” ang. forsikring på hjertestarteren
kan tegnes i
tryg.
Formanden kontakter firmaet for at få et tilbud på følgende: Årligt eftersyn,
batterier
og
elektroder.
-Tryghedsvurdering af vores område, vi takker pænt nej tak.
- Logo på spillerbokse er ikke etableret, Henrik kontakter Pia for nærmere info.
- Bænk på Højen er sat i jorden.
- Formanden retter henvendelse til vej og park ang. færdiggørelse af
skovrydning på
Hundelort skoven.
- Trailer der står hos ejere, beriges med en lille erkendtlighed på 150,-kr.
Trailer på Ageren
hos formanden flyttes ned og stå ved Brugsen snarest.
- Henrik tjekker op på om regningen blev betalt som en forsikringssag. På den
trailer vi fik stjålet.
5. Status på grønne arbejder
5.1 Højen: Møde med HD om udestående faktura samt manglende udført arbejde.
- Der afholdes møde på mandag d. 1/10-2018 kl. 14.30 på Højen.
5.2 Engen: Bærbuske,
-Enstemmigt vedtaget Nanna fortsætter med projektet. se billag. 1.
5.3 Svalehøjen: Træudskiftning.
- Det vil blive nu i nær fremtid, at der sættes nyt.
6. Nyt fra kasseren
6.1 Status på økonomi.
-Budgettet ser godt ud.
6.2 Forslag fra formanden: Gæld fra Stenlunden afskrives – og MGF opgiver at indrive
gælden.
-Det er enstemmigt vedtaget.
www.mogenstrupgf.dk

7. Aktiviteter
7.1 Foreningsdag ved Daglig`Brugsen
-på søndag d. 30/9- kl. 12-16
7.2 Julearrrangment
-træ, kæder, opstilling:
-Herbert tager kontakt ang. træet. Vi rejser træet Torsdag d. 29/11 kl. 18:30.
Elektriker sætter
kæden på.
-Træet nedtages igen d. 29/12- kl. 12
Fastsættelse af sponsorat til julesokken.
-20,- kr./sok.
-Anita sørger for små poser med en lille hilsen fra MGF.
7.3 Muligt arrangement med alle foreninger i Lokalrådet Fladså`s område vedrørende
udvikling af området.
-Der kommer mere info herom senere..
8. Eventuelt
- Julefrokost: Lørdag d. 19/1- 2019 kl. 18
9. Næste møde.
Tirsdag d. 6/11-2018 kl. 19 Hos Finn på Åvænget 35.
vh. Nanna Larsen
sekretær..
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