Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den
26. marts 2015
Igen i år valgte vi at der skulle være fællesspisning inden generalforsamlingen.
Det var 51 som havde takket ja til at komme. Så der var god plads og masser af mad til de
fremmødte.
Tak til Mexico King Café for god mad og opdækning.
Dagsorden.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Indkomne forslag.
Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
Budget 2015, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisorer og suppleanter.
Eventuelt.

Re 1.
Bestyrelsen forslog Fleming Wrist-Knudsen som dirigent, og da der ikke var
andre der ønskede denne post, blev han valgt.
Flemming takkede og startede med konstatere, at der var blevet indkaldt rettidigt til
og generalforsamlingen
Re 2.

Christian Gislinge og Jørgen Rasmussen blev valgt

Re 3.

Se vedlagte.

Re 4.
Ole Bundgaard havde indsendt forslag om at det sidste stykke med buske
m.m på stien mellem Ageren og Toften ikke skulle fjernes, som ellers foreslået af
bestyrelsen.
Der skulle stadig være en naturlig hæk for dem som bor der. Vores dyreliv (fugle,
og hunde) skulle stadig have et sted at være (bo og besørge).
De husejere, som er berørte har nemlig fået et brev om at MGF ville fjerne det hele
og så græs. Ole argumenterede for at de er i tidernes morgen var blevet lovet at
MGF én gang om året ville klippe det ned til 1,1 meter, men dette er ikke sket.
Dette gav anledning til en god lille snak, om for og imod.
Formanden fortalte at ideen at rydde det hele var at ukrudt, brombær og havde
overtaget så for at starte forfra skulle der sættes nye enkelte buske eller træer for at
bryde det det brede græsareal.
Forslaget gik til afstemning og der var 5 ud af 43 som stemte imod, så resultater
blev at vores gartner skal vedligeholde (klippe buskene ned i højden) og pleje det
som det nu er muligt.
Der var ros til hvordan stien i øvrigt er kommet til at se ud efter der er blevet ryddet
op - den er blevet en dejlig lys sti sagde Tom fra Toften.
Re 5.
Revideret regnskab blev gennemgået, og der var nogle spørgsmål til dette,
bl.a. fra Jonna, Åvænget 28:
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Hvorfor bliver I ved med at gå efter Stenlunden, som ikke betaler.
Svar: Det er en principsag for os nu og vi følger den til dørs svaret.
Det reviderede regnskab blev godkendt.
Re 6.
Jette Frederiksen, Svalehøjen spurgte ind til hvad nogle af posterne dækker
over: Hvor er det vi tænker at sætte fodboldmål op, og hvad det er vi vil bruge
20.000 kr. på til vores jubilæumsprojekt .
Jette fik svar at det var på Bakken, Engen og på Svalehøjen vi påtænker at sætte
nogle fodboldmål op til byens unger, og at vi ikke har noget konkret projekt at bruge
pengene på, men at de bare var afsat til en god ide, der måske kom.
Posten på Gartner, særligt arbejde var blandt andet tiltænkt rydning af 12 meter
bæltet på Svalehøjen, hvor der står nogle fyrretræer på 5 – 7 meter som skygger.
Jette Frederiksen var meget utilfreds med dette da hun bor på den siden hvor de
står, og de ønsker ikke, at der kommer nogle og klipper dem ned.
Til dette svarede Lars Slot, at der sker ikke noget før de berørte bliver hørt og
varslet.
Jette har ellers selv snakket med en del af sine naboer, og de har aldrig givet udtryk
for at de var generet af de høje træer, så det lød jo lidt mærkeligt i hendes ører.
Henrik kunne tilføje, at der har været dialog med Jette om at hun skulle gå en tur
rundt og banke på hos de berørte og høre, hvad de havde at sige, men dette var
aldrig blevet fulgt til dørs. Jette kunne fortælle, at hun havde haft Steen Mygind
nede til en snak om de træer, og det er så mindst 2 år siden, så vi skal se at få slået
en knude på den sag.
Angående penge på hundeskovs-projekt er det en ide og ønske fra nogle af vores
medlemmer at der eventuelt kunne etableres en aktivitetsbane til vores hunde.
Næstved kommune er med på ideen, så derfor er der sat et beløb af til det.
Jette Frederiksen mente, at hvert punkt på budgettet skulle stilles op som forslag til
afstemning til næste generalforsamling. Dette blev debatteret lidt og resultatet var,
at man kunne stille spørgsmål til budgettet, men ikke stemme om hvert punkt.
Budgettet kom til afstemning og der var kun 1 imod og 42 for.
Så det blev godkendt, hvilke vil sige at vores kontingent er sat ned for andet år i
træk så det nu er 900 kr. om året.
Re 7.
Gitte Hansen, Steen Mygind og Tom Kristensen modtog ikke genvalg, så
formanden havde været ude og finde gode folk til at indtræde i bestyrelsen.
Disse nye kræfter er René Madsen (Ageren 4), Michael Rasmussen (Ageren 8) og
Anni Bech-Willumsen (Brinken 85).
Og da der ikke var andre som ønskede at stille op, blev alle tre valgt ind velkommen til jer alle.
Suppleanter blev Steen Mygind (Toften) og John Larsen (Svalehøjen)
Re 8.
Birgit Stange Jensen var på valg, men var klar til 2 år mere og der var ikke
andre som ønskede dette job, så Birgit blev genvalgt
Lisbeth Tvedebrink valgt til suppleant.
Re 9.
Jonna Åvænget ville gerne høre om MGF ikke kunne lægge links eller bare
lige en reminder op på vores hjemmeside eller facebook om når Lokalråd Fladså
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eller der er et arrangement i forbindelse med Lokalrådet, da Formand Jørgen også
har en finger med i den forening.
Formanden : Det var da en meget god ide, og vi skal huske på det.
Tom Kristensen ville gerne give bestyrelsen en stor ros og tak for samarbejdet, til
trods for at han var kommet ind med tvang. Alle medlemmer skulle bare vide, at der
bliver lagt et stort arbejde i at styre MGF, og bestyrelsen arbejder virkelig på at gøre
alle glade og tilfredse.
Formanden kunne også fortælle at han i forbindelse med det indgåede samarbejde
mellem Lokalråd Fladså og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var blevet vores
netværksperson.
Netværkspersonen kan videreformidle lokale bekymringer til politiet, og politiet kan
omvendt formidle information til lokalområdet via netværkspersonerne.
Dette tiltag er sket da lokalbetjentene (Axel betjent) er blevet lukket ned og flyttet til
Næstved.
Anni Bech Willumsen, kunne fortælle at der pt. har været en del cykeltyveri, på
Fladsåskolen - dette var måske noget, der skulle siges til videre.
Lars Slot kunne også fortælle at vores fine låge ind til Hundeengen er blevet stjålet.
Der er i øvrigt hver søndag hundetræning kl. 12.30 på Hundeengen
(Hundeengen ligger bag ved Åvænget 63).
Flemming Wrist Knudsen kunne fortælle, at der fra Lokalråd Fladsås side arbejdes
på at få en skærm sat op nede i Dagli´ Brugsen, hvor der kunne køre info om hvad
der sker i byen og de forskellige foreninger.
Preben Ådalen 38 havde en klage over at den nye aktivitetsbane, der ved at blive
sat forkert op i forhold til den plan, der har været sendt ud til høring.
Han har været ude og bede dem stoppe med at sætte mere op.
Lars Slot kunne fortælle, at de arbejdede efter en tegning, der har været til høring,
og derfor har de fået rykket det hele lidt for meget mod venstre.
Det skal vi nok få rettet op på , ved at droppe de fodboldmål vi mente, der var plads
til.
Vi går tilbage og retter ind efter den plan, som dem, som bor ud til banen, har sagt
ja til.
Varnny Mattsson ville bare fortælle at de i Kildelauget havde spurgt ind til om MGF
ville være med til at dække evt. underskud til et grundlovsmøde hvor Kildelauget
har inviteret Kåre Johannesen.
Men bestyrelsen takket nej til at deltage i dette.
Det kunne han jo ikke helt forstå vi ikke ville, men bestyrelsen har haft det oppe til
afstemning og det blev stemt ned.
Kaj Toften 4 spurgte om hvornår der bliver ryddet op, oppe i skoven ved det gamle
vandværk (bag plejehjemmet). Der har nogen klippet en del buske og træer, men
man har glemt at rydde op.
Lars Slot: Det skal vi nok finde ud af at få gjort færdigt.
Tom, Toften mente at det var klippet en Lørdag, så det kan jo ikke være
kommunen.
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Til dette sagde Lars Slot at det nogle gange sker, at der bliver fældet træer og fordi
en borger spørger kommunen og får lov til at klippe selv.
Dette er der sat en stopper for – kommunen vil tage kontakt til Lars inden de siger
ja til en borger, så bestyrelsen er orienteret om, hvad der sker i området.
Vi har lige haft et sted hvor vi er ude og høre om vi kunne politianmelde nogen, der
var gået lidt voldsomt til værks
Flemming Wrist-Knudsen takkede for et godt møde og sagde tak for de var kommet.
Mødet sluttede kl. 2130

___________________________
Formand Jørgen Stange Jensen

________________________________
Ordstyrer Flemming Wrist-Knudsen

______________________
Sekretær Anita Rye Sørensen
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