Grundejerforeningen Bispeengen/Munkemaen
Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde mandag den 1. april 2019
Vi mødes på Munkemaen 27, kl. 18.00

Dagsorden er følgende:
1. Opfølgning fra Generalforsamling
• Gennemgang af de punkter generalforsamlingen besluttede
Birketræer i grønt område ved Munkemaen nr. 15 – 19 bliver fældet og
træerne fjernes, vi sørger for stubfræsning.
Grønt område mellem Bispeengens lige numre i 2. og 3. vænge bliver
ryddet for 4 ud af 6 træer og der etableres en cirkel midt på området med
5 – 6 nyplantede træer, hvor der kan etableres bord/bænke system.
Efterfølgende kan det vurderes om de sidste 2 eksisterende træer skal
fældes. Projektet aftales med Nordskov og sker nok i efteråret af hensyn
til grogaranti på de nyplantede.
Finn D sørger for at få priser hjem på fældning, plantning og reetablering.
Træer i grønt område ved Bispeengens 1. vænge ulige numre, er fældet,
stubfræset og området er reetableret i et samarbejde mellem lokale
beboere og Nordskov.
• Opfølgning på det vi besluttede under Eventuelt
Munkemaen 15-17-19 har en vedvarende udfordring med overfladevand
på flisearealet foran deres parceller. Bestyrelsen har forslag om at
etablere enten asfalt, kloak med adgang til brønd, eller net til anlæggelse
af jord og græssåning. Bestyrelsen besluttede at bede om et åstedsmøde
den 3. juni, hvor bestyrelsen alligevel komme rundt på markvandring, der
vil forslagene blive fremlagt til beslutning.
2. Status fra Nordskov Haveservice
• Tilbud på græsslåning + andet er på ca. 29.000 kr og vedtages af
bestyrelsen, så han også udfører opgaven i 2019
3. Status på områdets veje og stier
• Asfalt ved Bispeengen 56 -58-60 skal reetableres med slidlag. Derudover
vil vi se på yderligere et par steder, hvor der skal foregå noget asfalt
reparation. CBP tager et åstedsmøde med potentiel asfaltleverandør.
4. Orientering om regnskab
• Status på kontingentopkrævningen er at der er 4 husstande som mangler
at betale kontingent, alle sammen fra huse der netop er blevet solgt. HF
får smidt en rykker i postkassen med en 7 dages betalingsfrist
5. Hjemmesiden
• Ingen kommentarer til hjemmesiden, som siden generalforsamlingen har
undergået en opdatering efter opfordring.
6. Næste møde
Det næste møde er den 3. juni på Bispeengen 56 og kan ses i kalenderen på
hjemmesiden. Der afholdes markvandring som indledning på mødet.

7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Claus

