
Referat fra bestyrelsesmøde i 

grundejerforeningen Bispeengen – 

Munkemaen 2. juni 2015 
 

Deltagere:  

 Claus Hammerich 

 Finn Donsager 

 Claus Borg 

 Jan Rasmussen 

 Christian Dollerup 

 

1. Opfølgning på markvandring 
 

 

Bor-bænk anbringes ved Munkemaen grønt område lige numre. Claus 

Hammerich tager kontakt til foreningens tidligere formand som har et sådan 

bor-bænk set stående. 

Træ-bom over for Bispeengen 15 fjernes og der opstilles bom af metal på stien 

ud mod vejen. 

Træ-bom fjernes ved Bispeengen 20-22. 

Træ-bom fjernes ved Bispeengen 52-54. 

Store sten ved bom ved Bispeengen 6 fjernes i forbindelse med en arbejdsdag.  

Skilte ved Bispeengen 6 rengøres for graffiti i forbindelse med en arbejdsdag.  

Reflekser påføres de bomme i området hvor disse mangler. Claus Hammerich 

indkøber disse. 

Claus Hammerich udformer en kort skrivelse til beboerne i Munkemaen 40 

omkring fjernelse af den bunke jord som er at finde på den fælles vej foran 

ejendommen.  

 

 

 

 



2. Opfølgning på generalforsamling 
 

Konstituering af bestyrelsen 

Poster og ansvarsområder fordelt: 

Claus Hammerich  - Formand  

Finn Donsager  - Grønne områder og kontakt til gartner 

Claus Borg  - Veje og kloakker 

Jan Rasmussen  - Kasser 

Christian Dollerup  - Hjemmesiden 

 

Vedtægtsændringer 

Ændringsforslag af vedtægt § 14 godkendt og vedtægterne ændres. 

 

3. Grønne områder / Kontrakten med Nordskov Haveservice 
 

Finn har været i dialog med Nordskov omkring kontrakt. 

Der slås græs hver 14. dag og der afregnes kvartalsvis. 

Finn vil bede Nordskov fremadrettet sende faktura direkte til foreningens kasser 

samt til Finn. 

Bestyrelsen har drøftet situationen omkring de fældede træer grønt område 

mellem 1. og 2. vænge Bispeengen lige numre. Bestyrelsen har valgt at 

udskyde en eventuel beslutning til efteråret omkring plantning af nye træer som 

erstatning for de gamle eller mulig fældning af yderligere træer.  

Bestyrelsen tager kontakt til kommunen omkring den løbende vedligehold samt 

eventuelt beskæring af grønt område Munkemaen lige numre. 

Finn Donsager tager kontakt til Norskov omkring fjernelse af ukrudt / græs ved 

kantsten ved grønt område Bispeengen 2. vænge ulige numre samt ved grønt 

område ved Munkemaen lige numre. 

 

4. Området veje og stier 
 



Bestyrelsen gennemgik nyt tilbud på asfaltarbejde givet af Munck. Tilbuddet er 

accepteres af bestyrelsen. Som tillæg til tilbuddet tilbyder Munck at optegne 

hajtænder. Claus Borg indhenter et samlet tilbud.  

 

Trafiksanering af Bispeengen 

Claus Hammerich fortsætter processen omkring trafiksanering af stamvejen. 

Flere mulige løsningsforslag er i spil eventuelt i dialog med områdets skole og 

børnehaver. 

 

Bestyrelsen har besluttet opsætning af knallert / Scooter kørsel forbudt ved stien 

bag Munkemaen 27. Formanden bestiller skiltet.  

 

Rengøringsdag af grønne områder 

Enig bestyrelse ønsker at fortsætte den årlige fælles rengøring. 

 

Opretning af fortovsfliser 

Bestyrelsen vil løbende bese området for eventuelle skæve fliser som skal rettes 

op.  

 

5. Orientering om regnskab og overdragelse af kasser funktion 
 

Jan Rasmussen er i dialog med den tidligere formand for foreningen Michael 

Skjellerup omkring overdragelse. Der er aftalt møde den 6. juni.  

Endelig bankoverdragelse sker 3. juni. 

Der er ingen status på eventuelle restanter.  

 

6. Hjemmesiden og referater 
 

Bestyrelsen beslutter at oprette en Facebook gruppe for grundejerforeningen 

hvor information omkring foreningens arbejde kan formidles. Facebook 

gruppen kan ikke stå alene og foreningens hjemmeside skal derfor fortsat være 

foreningens primære kilde til information for foreningens medlemmer. 

Hjemmesiden opdateres med navne på suppleanter. 



Hjemmesiden opdateres med billeder af bestyrelsen samt suppleanter.  

 

 

7. Næste møde 
 

Datoer for kommende møder i bestyrelsen fastsat: 

15. september 2015 

17. november 2015 

30. januar 2016 

8. marts 2016 

 

Næste generalforsamling: 

29. marts 2016  

Claus Borg bestiller lokaler på Søhus Skolen. 

 

8. Eventuel 
 

Bestyrelsen har besluttet på kommende møder i bestyrelsen at invitere suppleanter.  

 

 

 

 

 


