Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 13. november
2018
Deltagere:

Claus Hammerich (formand)
Henrik Faurbye (kasserer)
Helle Trelle (suppleant)
Finn Donsager
Christian Dollerup
Claus Borg
Henrik Søndergaard (suppleant)

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde og markvandring
Status på Nordskov Haveservice
Status på områdets veje og stier
Orientering om regnskab
Hjemmesiden
Næste møde
Eventuelt

1. Opfølgning fra Generalforsamling
1. Meddelelse om renholdelsespligt sendt rundt
Sedler om renholdelsespligt er fordelt til grundejerne og bestyrelsen har
observeret at der er sket forbedringen.
2. Asfalt på cykelsti mod kanalen
Der er blevet pålagt ekstra asfalt.
3. Beskadigelse af fortov og kantsten ved Bispeengen 75
Fragtmanden som forvoldt skaden er kontaktet og har inviliget i at betale for
udbedring.
4. Status på opsætning af Kompan redskaber
Vippedyr er monteret på grønt område mellem 1. og 2. vænge Bispeengen lige
numre.
5. Fældning af træer og bortskafning fra grønt område tættest på skolen
Træerne blev som aftalt fældet og stubfræsning er udført af Nordskov
Haveservice.

2. Status på Nordskov Haveservice
Intet nyt.
3. Status på områdets veje og stier
1. Status på slidlag ved Bispeengen 56, samt status på gennemgang af asfalt i
området
Bestyrelsen har gennemgået området for at finde yderligere steder hvor der er
beskadiget asfalt / slidlag. Flere steder blev lokaliseret men årstiden egner sig
ikke til udbedring. Bestyrelsen har derfor besluttet at området bliver
gennemgået i begyndelsen af 2019 og at tilbud på udbedring bestilles.
4. Orientering om regnskab
1. Status efter 10 måneder?
Regnskab for 2018 blev gennemgået og vil blive præsenteret ved den
kommende generalforsamling.
5. Fastsættelse af kontingentforhøjelse?
Et flertal i bestyrelsen er enig om forslag til kontingentforhøjelse på DKK 200,til DKK 1.100,-.
6. Hjemmesiden
Hjemmesiden er som aftalt opdateret med påmindelse til områdets hundeejere om deres
pligt til at samle deres dyrs efterladenskaber op.
Hjemmesiden vil blive opdateret med information omkring det opsatte vippedyr på grønt
område mellem 1. og 2. vænge Bispeengen lige numre.
7. Næste møde
1. Bestyrelsesmøder og generalforsamling skal fastlægges på mødet, og kan
efterfølgende ses i kalenderen på hjemmesiden.
Generalforsamlingen er fastsat til den 22. januar.
Claus Borg reserverer lokal på Søhusskolen.
19. marts
28. maj
20. august
5. november

kl
kl
kl
kl

18:00
18:00
18:00
18:00

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde med markvandring
Bestyrelsesmøde med markvandring
Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har aftalt at kommende bestyrelsesmøder altid begynder kl 18:00.

8. Eventuelt

1. Status på Munkemaen 25 efter kommunens afvisning af en jordvold
Odense Kommune har afvist etablering af jordvold.
2. Status på byggemodning af område mellem Munkemaen lige numre og
Stigevejen
Det er kommet bestyrelsen for øre at planer om at udstykke marken øst for
Munkemaen. Bestyrelsen følger udviklingen.

