Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 19.
juni 2018
Deltagere: Claus Hammerich (formand)
Henrik Faurbye (kasserer)
Finn Donsager
Christian Dollerup
Claus Borg
Henrik Søndergaard (suppleant)
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1. Opfølgning fra sidste møde og markvandring
Christian indkøber duepigge til montering på gyngestativ grønt område
mellem Bispeengen 1. og 2. vænge.
Bestyrelsen har bemærket at mange grundejere ikke har fjernet ukrudt ved
deres ejendom. Hjemmesiden opdateres med en opfordring til grundejerne
om at fjerne ukrudt ved fortov og kantsten ved deres ejendom. Bestyrelsen
vil ligeledes omdele en skriftlig opfordring til de husstande hvor det vurderes
at forsømmelsen er værst.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at trænerne overfor Bispeengen
11 har overfladiske rødder skubber til fliserne. Bestyrelsen har noteret sig at
disse skal fræses og fliser oprettes efter behov.
Nordskov skal kontaktes omkring sprøjtning mod ukrudt ved kantsten ved
grønt område Munkemaen lige numre.
Bestyrelsen har besluttet at fremskynde opsætning af Kompan spilophøne
med faldunderlag på grønt område mellem 1. og 2. vænge Bispeengen lige
numre.
Bestyrelsen afventer svar efter at have taget kontakt til Odense Kommune
omkring etablering af mere asfalt ved bum ved kanalsti.
2. Status på Nordskov Haveservice

2.1

Er der foretaget fliseopretning ved Bispeengen 109?
Det bliver der den 28. juni.

2.2

Status på grønt område Bispeengen ulige numre (11 træer)
Bestyrelsen har indhentet tilbud på fældning og stubfræsning på de
11 træer af Nordskov Haveservice. Bestyrelsen har dog besluttet
selv at forestå fældningen men overlade stubfræsningen til
Nordskov Haveservice for at opnå en besparelse.
Bestyrelsen tager kontakt til beboerne omkring dette grønne
område med en opfordring til at være behjælpelig med fældningen
mod muligheden for at modtage træ som ”betaling”. Bestyrelsen
har afsat den 22. september til fældningen.

2.3

Status på grønt område ved Bispeengen lige numre
2 nyplantede træer er gået ud. Finn har taget kontakt til Nordskov
Haveservice om en eventuel gro-garanti / udskiftning.

3. Status på områdets veje og stier
3.1

I forbindelse med markvandring blev der sat fokus på bil nr.
2 på parcel
Intet at bemærke.

3.2

I forbindelse med markvandring blev der sat fokus på asfalt
og kloaker
Revneforsegling af alle otte er afsluttet.

4. Orientering om regnskab
4.1.

Status efter 5 måneder
Intet at bemærke.

4.2.

Har vi tænkt yderligere over idéen om kontingentforhøjelse
Bestyrelsen vil anbefale en kontingentforhøjelse ved den kommende
generalforsamling for at imødekomme stigende omkostninger.

5. Hjemmesiden

5.1

Er hjemmesiden blevet opdateret?
ja

5.2

Billeder af affald i skoven
Hjemmesiden er opdateret med en opfordring til grundejerne om ikke
at deponere deres haveaffald i områdets grønne områder.

6. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt tirsdag den 28. august.
7. Eventuelt
Næste generalforsamling bliver afholdt den 29. januar 2019.
Bestyrelsen er opmærksom på at der, udenom grundejerforeningen, er taget
kontakt til Odense Kommune om etablering af jordvold mellem stigevej og
munkemagen lige numre med henblik på reducering af trafikstøj.

