Referat af bestyrelsesmøde den
23. oktober 2017 kl. 1900
Hos John på Toften 31

Dagsorden
1. Velkommen
2. Ændringer til dagsordnen?
3. Godkendelse af seneste referat
4. Siden sidst, orientering fra formanden:
4.1. Indkommen post.
•
•
•
•

Hjertestarter opsat.
Asfalt vulst, er udført af park og vej, på åvænget og stenhusvænget.
Formøde for højen, god dialog og åben stemining.
Formand har skrevet til park og vej, angående fældning af træer mod
lejerbo (parkvænget), sagen er vider givet til Driftleder, Helle Smidt.
Formanden retter henvendelse til Helle Smidt.
• Formanden har været til møde i Fladså Hallen vedr. Udvikling og
udbygning af Fladså Hallen her i byen.
# I den forbindelse ansøges om 12.000.000,- kr til finansiering af udvikling og
udbygning, der søges i den forbindelse frivillige, der vil være med til at gøren
en forskel for vores by. Tina Bülow (aktiv fritid Fladså) er kontaktperson #
4.2. Gennemgang af todo-listen.
•

Formanden laver en opdateret liste.

4.3. Ny forretningsorden.
•

Ny udgave er tilsendt bestyrelsen og kan ses på hjemmesiden.

5. Nyt fra kassereren
5.1. Status på kontigentinddrivelsen.
Skrivelse fra Irene Borre
•

Svarmail fra Irene Borre er gennemlæst på bestyrelses mødet.

6. Grønne arbejder
6.1. Udbudsmateriale til ekstraarbejder på Højen.
•

Udbudsamaterialet er gennemgået og tilrettet, på grundlag af
arbejdsgruppens referat.

www.mogenstrupgf.dk

7. Aktiviteter
7.1. Julearrangement ved Dagli’ Brugsen
•
•

Mogenstrup grundejerforeningen, sponsorere 10,- kr. pr.julesok i brugsen
i år. Anita laver en aftale med Morten (brugsuddeler)
Lørdag d. 2/12- opsætning af juletræ ved brugsen. Torvholder formanden
Jørgen.

7.2. Bestyrelsesudflugt til Avedøreværket:
Hvem kommer?
Hvem kan køre?
7.3. Julefrokost hos formanden?
Dato.. 13/1-2018 kl. 18
8. Eventuelt.
Her kan alt diskuteres, men intet besluttes.
9. Næste møde(r)
tirsdag d. 21/11-2017 hos nanna højen 21kl. 19
Vel mødt
Mvh Jørgen
Send en sms/mail, hvis I ikke kommer!

www.mogenstrupgf.dk

