Bestyrelsens beretning 2015
Igen i år vil jeg starte med en kort gennemgang af de arrangementer, som vi har deltaget i.
Fastelavn
2015 startede med at det traditionelle fastelavnsarrangement igen blev arrangeres i
samarbejde med Dagli’ Brugsen.
Og der blev virkelig gået til den, både blandt voksne og børn.
I år havde bestyrelsen puttet lidt præmier i tønderne til kattekonger og –dronninger.
Grøn dag
På Grøn Dag med primært skraldopsamling blev atter afholdt i godt vejr.
Der var meget begrænset fremmøde, men alligevel blev der samlet skrald og John fik
vasket og pudset bænkene, der står i området.
Vi sluttede som sædvanligt med stående pizza og drikkelse.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde, besluttede vi, at lægge aktiviteten Grøn dag på
hylden. Skraldindsamlingen bliver også foretaget af straksarbejdere, så efterhånden er der
ikke meget at komme efter.
Sankt Hans arrangement
Sankt Hans arrangementet var velbesøgt.
Heksen blev fyret af, og til dette bål var der ingen båltaler eller midsommervise.
Arrangementet i sommeraftenen var alligevel hyggeligt.
Julearrangement
MGF stod igen i år for den praktiske del af juletræsarrangementer med hensyn til at få rejst
træet og tændt lys i det. Vi havde igen købt ekspertise til at holde lyset skinnende –
Carsten Bonde fra Fladså-elektrikeren havde fået opgaven.
Gartner
Vores gartner HedeDanmark har passet græsset uden at vi har haft de store bekymringer
om arbejdets udførelse.
Lilleparken
Park og Vej har fået færdiggjort Lilleparken, så der er busk-øer i græsset.
Det eneste, der udestår nu er plantning af et par træer , som vi har på budgettet i år.
Vi er selv meget tilfredse med det færdige udseende af det område.
Træer
Der er blevet fældet træer kommunens arealer foranlediget af naboer til området. Vi har
aftalt med Vej og Park som vedligeholder områderne, at de skal give os besked, når de
laver store ændringer i området. Det vil give os en mulighed for at svare på spørgsmål fra
medlemmer, der ikke er orienterede på forhånd
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Haveaffald
Det er flere gange hændt at hundeefterladenskaber har været omtalt i beretningen. Denne
gang er det efterladenskaber fra havearbejde. Vi har konstateret, at der bliver smidt
haveaffald på det offentligt område. Vi kan ikke forstå, at det skulle være nødvendigt at
smide affaldet her – vi har en velfungerende genbrugsplads, hvor man gratis kan komme
af med affaldet. Vores problem er, at vi ved, hvem det er og vi har diskuteret, om vi skal får
ryddet op og sende regningen til vedkommende. Vi fik ikke taget denne aktion sidste år
men fortsætter problemet agter vi at gøre det.
Stier.
Der er blevet lagt slotsgrus på stierne. Denne belægning har vi set er vældig god – den
bliver hård – og regner ikke væk.
Stenlunden
Sagen med Stenlunden er stadig ikke færdig.
Henrik er vores tovholder i sagen.
Vi har rettet henvendelse til Folketingets ombudsmand og har fået svar tilbage.
Ombudsmanden vil desværre ikke gøre mere ved sagen før Næstved Kommune
endegyldigt skriver til os, at de ikke vil håndhæve aftalen mellem Kommunen og
Stenlunden. Vi har efterfølgende fået advokaten til at bearbejde kommunen for at få dette
afklaret – og det arbejde har ikke givet resultat endnu.
Trailerordning
Vi købte jo en ny trailer, som er placeret hos Flemming Wrist-Knudsen.
Året statistik taler for sig selv – trailerne er ude at køre meget.
Hækrydning
Vi er færdige med at rydde de gamle hække – og synes selv, at der er skabt lys og luft på
stierne, så de er til at færdes på igen.
Hundelegeplads - Hundeengen
Et initiativ blandt et par medlemmer og Lars’ gode kontakt til stadsgartner Grith Neel har
resulteret i, at Mogenstrup er blevet beriget med en indhegnet legeplads til hunde. Arealet
er kommunalt, men det er aftalt, at Mogenstrup Grundejerforening står for vedligeholdet af
arealet indenfor hegnet. Vi må også gerne etablere f. eks en forhindringsbane (agility),
bare den holdes i naturmaterialer.
Jeg har ikke selv hund, men da græsset er slidt på pladsen, må det betyde, at den bruges
meget.
Pladsen har ikke kosten Mogenstrup grundejerforening noget, da Vej og Park satte noget
hegn op, som de tilfældigvis havde liggende.
Vi synes selv at det lille projekt er resultatet af et succesfuldt samarbejde mellem Næstved
Kommune, Vej og Park, medlemmer og bestyrelsen.
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Motionssti
Jette Lund Frederiksen blev valgt til bestyrelsen for at være tovholder på etablering af
opmærkede motionsstier i Mogenstrup.
Efter kort tid valgte Jette at træde ud af bestyrelsen, men fik sammen med stigruppen
inden udtrædelsen færdiggjort en ruteplan med 3 ruter.
Jeg vidste så, i kraft af min deltagelse i Lokalråd Fladsås arbejde, at Varnny Mattsson
allerede var i gang med at få overblik over stisystemer i Mogenstrup og nærmeste omegn.
Varnny arbejde videre på en idé, som stavgængerne i en del ar har bearbejdet. Varnny
overtog stigruppens arbejde og ville lade dette indgå i det store stiprojekt.
Som jeg har forstået på Varnny er projektet langt fra dødt – der arbejdes stadig på sagen.
Da Jette gik ud måtte vi udnævne Tom Kristensen til fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.
Aktivitetsbane
Lars fik opsnuset, at der var penge i overskud hos Næstved Kommune i Grøn Pulje og
søgte om tilskud til en aktivitetsbane.
Vi blev begavet med 100.000,- kr. og fremlagde projektet på et informationsmøde på
skolen.
Projektet er blevet justeret en anelse på pris og omfang efter informationsmødet blev holdt
men overordnet er det som vist.
Status på projektet er at Tress er gået i jorden – montagen er startet.
Fremtid for MGF
Vi har stadig store opgaver foran os, men færdiggørelsen af hækrydningen gør, at vi nu
kan begynde at få idéer til nye tiltag, som vi kommer lidt ind på ved budgettet.
o Rydning af krat på stien mellem Ageren og Toften
o Vi skal have besluttet, hvad der skal ske med den gamle legeplads på Bakken.
o Overveje, hvad der skal ske på 12m-bæltet på Svalehøjen. En idé er at rydde alle
fyrretræerne.
o Finde på beplantning/aktivitet på engarealet ved Svalehøjen – vi har tænkt på at
etablere en krolfbane på en del af engarealet
o Vi skal have arrangeret flere arrangementer: Vedligeholdsdag, Sankt Hans, Jul,
fastelavnsarrangement.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Stange Jensen
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