Referat af bestyrelsesmøde i MGF d. 18.08.2015
Til stede: Anita, Jørgen, Lars, Anni, Henrik, John, Michael og René
Fraværende: Herbert og Finn

Dagsorden
1. Velkommen

Formanden bød velkommen og bemærkede, at det var længe siden, der sidst var afholdt møde
p.g.a. sommerferie

2. Ændringer til dagsordenen?

Tilføjelse af punkt 2A vedr. foreningens telt

2A Teltet har været udlånt til beboere på Brinken, som på trods af sikring med både jordspyd og
stropper, lettede under nattens storm og landede i en lygtepæl, hvorved det blev ødelagt.
Heldigvis dækker forsikringen skaden, dog minus selvrisiko, så der indkøbes nyt telt ASAP.
René undersøger hos FK05, om teltet kan opbevares i container på Lov Stadion.

3. Siden sidst, orientering fra formanden:
3.1. Indkommen post

Mail fra Simon Andersson på Højen, der ønsker svar på, om MGF vil beskære og
vedligeholde træer/buske, som støder op til hans matrikel. Jørgen sender svar om, at MGF
ikke for nuværende vil klare opgaven, da der ikke er afsat midler til det, men det kan
sendes som forslag til næste generalforsamling.

4. Nyt fra kassereren:
4.1. Status på kontingentindbetalingen.

Der udsendes rykkere til de der stadig ikke har betalt. En enkelt skyldner er afgået ved
døden, og det forventes derfor at gælden må afskrives.
Generelt er der problemer med opkrævning på de matrikler, hvor der bor lejere, da de ikke
betaler kontingent(det påhviler ejeren), og MGF har ingen mulighed for at vide, om det er
ejer eller lejer der bebor huset.
Stenlunden står stadig som skyldner, men da der er kommet ny bestyrelse, inviteres de til
møde med MGF for at finde en afklaring.
Anni undersøger hvem der er blevet formand i Stenlunden.

4.2. Noget med oplysninger til banken (nye fuldmagter?)

Jørgen og Henrik udfylder de nødvendige papirer til banken og fremsender

5. Nyt fra webmasteren:
5.1. Status på hjemmesiden – den nye!

Jørgen fortsætter med at oprette den ”nye” hjemmeside hos DanDomain, hvilket forventes
at være gjort inden udgangen af september.

5.2. Facebook

Fortsat god aktivitet på siden, så der opfordres til at ”holde gryden i kog”. Kan der
eventuelt linkes til 4700 Mogenstrup?

6. Status på
6.1. Langtidsprojekt ”Lampe på stien til Engen” (Lars)

Kabler gravet ned og stander opsat på stien mellem Ryttervænget og Ådalen – forventes
tilsluttet inden efteråret.
www.mogenstrupgf.dk

6.2. Nye ”aktiviteter” på Engen (Lars)

Lars følger op hos kommunen vedr. tilladelse til at opsætte flere aktiviteter.

6.3. Hundeengen (nye tiltag) (Lars)

Lars/Finn sørger for at bord/bænkesæt flyttes til området.
Opråb på Facebook om at hunde føres i snor, medmindre de er i selve hundeengen, da
ikke alle er trygge ved en løs hund!

6.4. 12m bæltet (Jørgen)

Jørgen mangler at udsende brev som aftalt på sidste møde – gøres snarest.

7. Grønne arbejder
7.1. Blomstereng på Svalehøjen

Gartneren har foreslået, at der blot smides frø ovenpå den eksisterende græsplæne.
Lars sørger for at det bliver afprøvet.

7.2. Bekæmpelse af ukrudt på stien mellem Ageren/Toften og i Lilleparken

Lars tager kontakt til gartneren og får tilbud på det der vedrører Ageren/Toften.
Lilleparken sættes i gang ASAP.

7.3. Fliser under bænke (tilbud via Finn)

Arbejdet igangsættes i henhold til tilbud

8. Aktiviteter
8.1. Sensommerfest for bestyrelsen?

Fredag d. 4. september kl. 18.00 på Ageren 2
Jørgen udsender invitation med nærmere information.

9. Eventuelt.

Her kan alt diskuteres, men intet besluttes.
Aktivitetsdag i Dagli’Brugsen den sidste weekend i september.
Alle opfordres til at holde sig orienteret og deltage, hvis man har mulighed for det.

10. Næste møde

Tirsdag d. 20. oktober kl. 19:00 hos René, Ageren 4

21.08.2015 René

www.mogenstrupgf.dk

