Referat af bestyrelsesmøde i Mogenstrup Grundejerforening den 19. Februar 2015
Tilstede
: Jørgen, Lars, Henrik, Anita, John, Herbert og Gitte (referat)
Fraværende: Steen, Tom og Finn
1. Velkommen
Jørgen bød velkommen.
2. Ændringer til dagsordenen
Trailerfonen
3. Siden sidst, orientering fra formanden
3.1 Forslag fra Ole Bundgaard om at bevare krat på stien. OB vil gerne have dette
emne med på Generalforsamlingen og det er bestyrelsens indstilling, at alle
har ret til at få taget emner op, der er rettidigt fremlagt. Da der altid er nogle
for og andre imod diverse tiltag, er der enighed om, at det som hidtil, er
bestyrelsen der afgør, hvad der skal udføres af grønne arbejder – og i denne
sag er det besluttet at fjerne krattet. Jørgen sender svar direkte til OB.
Lars har modtaget en henvendelse vedr. 8-meter bæltet på Svalehøjen fra
Jens Damgaard. Det blev i Juli 2014 besluttet, at naboerne selv ville beskære
træer i dette område, men dette er ikke udført på grund af manglende
deltagelse af de involverede. I denne nye henvendelse, vil JD gerne have
bestyrelsens godkendelse på, at han selv beskærer ud for egen grund. Det
blev besluttet at Lars og Finn tager gartneren med og kigger på det. Naboerne
skal indrages i beslutningen. Lars sender svar direkte til JD.
3.2 Sagsgangen om ”sten og grus” på den gamle genbrugsplads blev kort
debatteret.
4. Nyt fra kassereren
4.1 Henrik fremlagde et næsten færdigt regnskab for 2014. Der mangler stadig
nogle få bilag, heriblandt faktura fra Vej & Park på grus på stier samt
jubilæumsprojekt. Dette er udført i 2014 og skal derfor med i dette regnskab.
Til dette formål blev det besluttet at hensætte kr. 150.000. Herefter kunne
regnskabet godkendes og Henrik sender til revisor.
4.2 Budget for 2015 blev fastlagt. Budgetforslag: Kontingentnedsættelse til kr.
900,- pr. husstand pr. år ☺ Budgetforslag: Hele bestyrelsen fritages 100% for
kontingentbetaling.
4.3 Stenlunden. Sagen fortsætter, status fremlægges på generalforsamlingen.
5. Nyt fra webmasteren
5.1 Hjemmesiden. Status uændret.
5.2 Trafikstatistik på hjemmesiden. 2.500 besøgende i 2014 ☺
5.3 Trailerfonen. Finn har udtrykt ønske om en Smartphone, da den gamle ikke
kan bruges til meget andet end at tale i. Han bruger nu sin private. Vi spørger
Finn, hvad han har brug for.
6. Status på nye tiltag
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6.1 Aktivitetsbane. Lars har talt med Claus fra Tress. De regner med at det er tørt
nok til at påbegynde montering af banen i uge 15/16. Monteringen beregnes til
at vare ca. 3 dage.
6.2 Hundeengen bliver det officielle navn. Jørgen sørger for et skilt. Lars vil
ansøge om midler fra Grøn Plan i Næstved kommune til at etablere en naturagility-bane. Der skal placeres et borde/bænke-sæt i området.
6.3 Motionssti. Jørgen afstemmer med Varny Mattsson om aktion herpå inden
generalforsamlingen.
7. Grønne arbejder
7.1 Træfældning på Åvænget: Der er en grundejer som har foranlediget fældning
med accept fra Næstved Kommune – udenom MGF. Dette kommer ikke til at
ske igen. Vi har haft kontakt med Helle i Næstved Kommune og aftalt, at ALLE
fremtidige henvendelser om tilsvarende, vil blive forelagt MGF. MGF vil
herefter ansøge kommunen, hvis aktuelt.
Brinken: Udgået træ er erstattet.
Svalehøjen: Barkflis ved træer er etableret.
Draget/Bakken: Krat ved lampe er ordnet.
Ådalen/Åvænget: Sti er ordnet.
Folden: Laurbærhæk skal klippes ind. Jørgen har talt med grundejeren, som
vil sørge for at få det gjort.
8. Aktiviteter
8.1 Fastelavn: Fint arrangement, ca. 60 deltagere. Forslag om fremtidige
indendørs fællesarrangement med Brugsen/MGF/Stejlehøjen er fremsat.
8.2 Generalforsamling den 26. Marts 2015. Jørgen gennemgik deadlines på
arrangementet, som afholdes i Fladså Hallen. Der vil igen i år være
bespisning i forbindelse med generalforsamlingen. Indbydelse hertil vil blive
husstands-omdelt sammen med indkaldelsen i week-end’en 28/2-1/3.
Annoncering af generalforsamlingen indrykkes i Ugebladet Næstved den 3/32015.
9. Eventuelt
Intet
10. Næste møder
Næste bestyrelsesmøde fastsættes efter generalforsamlingen.
Tak for godt møde.
Gitte
28.02.2015
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