Referat af bestyrelsesmøde i MGF 07.04.2015
Til stede: Jørgen, Lars, Anita, Henrik, Michael, Herbert, John, Anni og René
Fraværende: Finn

1. Velkommen
Formanden bød velkommen med en særlig hilsen til de 3 nye

2. Ændringer til dagsordenen?
Ingen ændringer/tilføjelser

3. Siden sidst, orientering fra formanden:
3.1. Generelt
Formanden syntes generalforsamlingen var gået godt og de ca. 50 fremmødte var et acceptabelt
antal sammenlignet med tidligere fremmøde.

3.2. Indkommen post
Der var indkommet mail fra en beboer på Svalehøjen vedr. 12 meter bæltet, som ønsker
bestyrelsens stillingstagen til fældning af træer.
Lars og Finn indhenter tilbud fra gartneren og derefter kontaktes de berørte beboere for at høre
deres mening.
Lars og Finn udfærdiger forslag, som fremsendes til øvrig bestyrelse inden beslutning tages.

3.3. Bestyrelseslisten
Er nu opdateret og ligger på hjemmesiden

3.4. Bestyrelsens forretningsorden
Honorarpolitik: Hele bestyrelsen er fritaget for kontingent. Anni får kr. 900 udbetalt, da hendes
kontingent betales via Andelsforeningen Blommehaven.

3.5. Hvem-gør-hvad-listen
Listen gennemgået med diverse tilrettelser

4. Nyt fra kassereren:
4.1. Kontingentrestancer
Der er pt. restancer på kr. 48.400, hvoraf ca. kr. 17.000 vedrører Stenlunden.
Sagen med Stenlunden kører uforandret videre.
De øvrige restanter får en rykker i nær fremtid.

5. Status på
5.1. Aktivitetsbane
Aktivitetsbanen er færdig på nær én aktivitet, som mangler noget jord.
De uoverensstemmelser der var oppe og vende på generalforsamlingen, er løst til alles tilfredshed.

5.2. Hundelegeplads - Officielt navn: Hundeengen
Lars undersøger hos kommunen om der kan opstilles legeredskaber til hundene, så det bliver en
slags agilitybane.

6. Grønne arbejder
6.1. 12m-bæltet på Svalehøjen
Se 3.2

6.2. Diverse arbejder
Lars og Finn afholder møde med Hede Danmark vedr. vedligehold af stien mellem Ageren og
Toften, da det jo blev besluttet på generalforsamlingen, at de eksisterende buske skal blive stående
og fremover vedligeholdes.
Jørgen og Lars forfatter et skriv med information om den ændrede beslutning, der udsendes til de
berørte beboere.
www.mogenstrupgf.dk

Der undersøges desuden hvad det koster at etablere en ”blomstereng” for enden af Svalehøjen,
hvor der kan spilles krolf.
Næstved Kommune har forespurgt om MGF har noget imod, at der opføres bålhus og shelter på
stykket ved siden af fårene på engen – Lars melder tilbage, at MGF ikke har nogen indsigelser.
Lars bestiller 6 stk. fodboldmål hos Tress, som opstilles følgende steder:
2 stk. på engen
2 stk. på stykket for enden af Svalehøjen
2 stk. på legepladsen på Bakken

7. Aktiviteter
7.1. Aktivitetsdag 9/5-15
Efter udførelse af de forskellige aktiviteter, mødes vi på engen til indvielse af de nye tiltag og MGF
er vært ved pizza og drikkevarer for de fremmødte.

7.2. Sankt Hans aftenen (en tirsdag aften)
Ingen ændringer – Anita er tovholder

8. Eventuelt.
Laurbærhæk på stien mellem Folden og Ryttervænget står for langt ude – Jørgen kontakter grundejeren.

9. Næste møde(r)
9/5 Aktivitetsdag
28/5 Best. Møde Brinken 153 kl. 19.00
23/6 Sct. Hans
18/8 Best. Møde Toften 7 kl. 19.00

12.04.2015
René

www.mogenstrupgf.dk

