
Referat fra generalforsamling I grundejerforeningen Bispeengen / 
Munkemaen tirsdag den 20. marts 2018 
 
 
Agenda 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretnings 
3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
7. valg af revisorer 
8. valg af revisorsuppleant 
9. fastsættelse af kontingent og godkendelse af kontingent 
10. Eventuelt 

 
 
 

1. Valg af dirigent 
 
Bjarne Rasmussen blev valgt som dirigent. 
 

2. Formandens beretning 
 

Foreningens formand aflagde beretning for det forgangne år. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse 
 
Kasseren fremlagde regnskab for 2017 for de fremmødte grundejere. 
Regnskab blev efterfølgende godkendt af de fremmødte medlemmer af 
grundejerforeningen.  

 
 

4. Indkomne forslag 
 
a. Manglede asfalt ved sti ved Odense kanal 

Indsendt af: Bente Holm, Bispeengen 63 
Forslag:  Bestyrelsen er blevet opfodret til at tage kontakt til Odense  

Kommune omkring manglende asfalt ved T kryds stien ved 
Odense kanal.  

 
Beslutning:  Bestyrelsen tager kontakt til Odense Kommune. 
 

b. Beskæring af træer ved 1. grønt område Bispeengen ulige numre 
Indsendt af: Bente Holm, Bispeengen 63 
Forslag: Beboerne i Bispeengen 63 ønsker beskæring / rydning af 

træer i grønt område ved deres grund. 
 
Beslutning: Bestyrelsen finder en løsning på beskæring / fjernelse af 

træer. 
 



c. Forskønnelse af grønt område mellem Bispeengen lige numre 2. og 3. 
vænge 
Indsendt af: Kirsten Mandrup 
Forslag: Forskønnelse af grønt område samt etablering af 

legeplads. 
 
Beslutning: Bestyrelsen er ikke afvisende og vil arbejde videre med 

forslaget. 
 

 
 

5. Valg til bestyrelsen 
 

Claus og Finn er på valg. Begge ønsker genvalg. Ingen øvrige fremmødte ønske opstilling og 
Claus og Finn blev derfor genvalgt.  

 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Henrik Søndergaard og Helle Trelle begge genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. 

 
7. valg af revisorer 
Christian Engelbrecht Bispeengen 92 blev genvalgt. 

 
8. valg af revisorsuppleant 
Bjarne Rasmussen, Munkemaen 32 blev genvalgt som revisorsuppleant 

 
9. fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget 
Kontingent er fastsat til 900 kr. årligt pr husstand og beløbet forbliver uændret.  
Budget for 2018 blev fremlagt af kasserer for de fremmødte. Budget for 2018 enstemmigt 
godkendt. 

 
10. Eventuelt 
Der blev spurgt ind til om Nordskov Haveservice anvender gift til bekæmpelse af ukrudt hvilket 
Finn Donsager kunne bekræfte. Finn Donsager er dog ikke informeret om præcist hvilken type 
gift der anvendes. 
 
Foreningens hjemmeside bliver opdateret med opfordring omkring at beboerne ikke skal 
deponere deres haveaffald i områdets skove. 
 

 


