
Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Bispeengen 

Munkemaen onsdag den 18. november 2015 

  

Deltagere: 

Claus Hammerich, Finn Donsager, Christian Dollerup, Claus Borg, Jan Rasmussen samt suppleanterne Henrik Faurby 

og Henrik Søndergaard. 

1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Ingen bemærkninger. 

  

2. Kontrakten med Nordskov Haveservice 

Finn har modtaget et ønske fra Bispeengen 77 omkring fjernelse af grantræer nær ejendommen, hvis rødder løfter de 

omkring liggende fliser. Finn Donsager indhenter tilbud fra Nordskov for fældning af de omtalte grantræer. Hvis 

tilbuddet er inden for acceptabelt niveau kan Finn Donsager godkende tilbuddet. 

Finn har modtaget tilbud fra en alternativ leverandør til haveservice. Det alternative tilbud accepteres ikke på 

nuværende tidspunkt da der ikke er utilfredshed med Nordskovs arbejde. Tilbuddet gemmes til senere hvis det bliver 

relevant på et senere tidspunkt. 

Et flertal i bestyrelsen stemte for at plante 3 nye træer hvor de forrige store træer blev fældet i grønt område Bispeengen 

lige numre mellem 2. og 3. vænge. Til foråret vil bestyrelsen besigtige området og vurdere behovet for yderligere 

fældning og / eller plantning af træer.  

  

3. Områdets veje og stier 

Reetablering af hajtænder i forbindelse med opførsel af nyt asfalt er udført og foreningen bliver ikke afkrævet betaling 

for udført arbejde.  

Etablering af trafiksanering på stamvejen. Claus Hammerich og Claus Borg har haft møde med kommunen og 

foreningen har fået en forhåndsgodkendelse for etablering af trafiksanering. 

Claus Borg har taget kontakt til Munk asfalt samt NCC og indhentet tilbud på oprettelse af 45 km/t bump. Bestyrelsen 

har besluttet sig for at bestille 3 bump ved Munck asfalt. 

Claus tager kontakt til Munck Asfalt og bestiller en besigtigelse af stamvejen for at beslutte den præcise placering samt 

type for det individuelle bump. 

Efter endt etablering af bump overtager kommunen ansvaret for fremtidig vedligeholdelse af de etablerede bump. 

Etablering af nye bomme overfor Bispeengen 15 er bestilt. Fjernelse af eksisterende træbomme fjernes i forbindelse 

med en kommende arbejdsdag.  



Claus Hammerich har indkøbt reflekser og påført disse på de galvaniserede bomme.  

  

4. Orientering om regnskab og overdragelse af kassefunktion  

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for investering af foreningens fri midler da disse pt. er anbragt på en 

almindelig konto uden nævneværdigt afkast. Henrik Faurbye har påtaget sig opgaven at undersøge hvilke muligheder 

for investering af DKK 500.000,- over 5-10 år. Bestyrelsen er enig om at en eventuel investering skal være risikofri.   

Der er 5 grundejere som ikke har indbetalt kontingent til foreningen rettidigt og de vil blive kontakte. 

Det er blevet besluttet at suppleanterne fritages fra kontingent til grundejerforeningen på lige fod med bestyrelsens 

øvrige medlemmer. 

  

5. Hjemmesiden og referater 

 Ingen bemærkninger. 

  

6. Næste møde 

30. januar kl. 16 ved Bispeengen 44.   

 

7. Eventuelt 

Det er besluttet at suppleanterne fast inviteres til fremtidige bestyrelsesmøder og at de har stemmeret på lige fod med 

bestyrelsens faste medlemmer. 

Det er besluttet at der indkøbes ét stk. bærbar computer til bestyrelsen som kasseren kan anvende i relation til 

foreningens opgaver. Jan Rasmussen indkøber en sådan ved lejlighed.  

 


