Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 27. august 2018
Deltagere:

Claus Hammerich (formand)
Henrik Faurbye (kasserer)
Helle Trelle
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
1.1.

Nye opgaver som udløb af afholdt markvandring
Der skal udarbejdes en skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer om, at det er
deres pligt at holde fortov og kantsten ved deres ejendom fri for ukrudt.
Hjemmesiden opdateres ligeledes med samme påmindelse.

1.2.

Er der opsat duepigge på gyngestativ
Duepigge er monteret.

1.3.

Nordskov og sprøjtning mod ukrudt ved Munkemaens lige numre
Nordskov skal påmindes om opgaven.

1.4.

Opsætning af Kompan redskab
Kompan gynge-dyr er bestilt og placering udpeget.
Når gynge-dyret er opsat opdateres hjemmesiden med information omkring denne.

2. Status på Nordskov Haveservice
2.1. Status på grønt område Bispeengen ulige numre (11 træer)
Fældning af de allerede markerede træer udføres den 22. september kl. 9:30. Claus
Hammerich bestiller container til bortskaffelse af grene / træ.
Claus Hammerich udarbejder en skriftlig meddelelse til beboerne omkring det grønne
område med en opfordring til at være behjælpelig med fældningen / bortskaffelse.

Finn Donsager bestiller stubfræsning samt såning af nyt græs til efter fældningen af
træerne.
2.2. Status på grønt område lige numre
De to nye træer er gået ud. Dette skyldes muligvis den varme sommer. Opsætning af nye
træer udskydes til 2019. Allerede besluttet fældning af træer i samme grønne område
udskydes ligeledes til 2019.
3. Status på områdets veje og stier
Ved Bispeengen 46 mangler der slidlag ved kloak. Bestyrelsen gennemgår området og
notere eventuelt andre steder hvor asfalten er mangelfuld. Efterfølgende indhentes tilbud
på udbedring.
4. Orientering om regnskab
4.1. Status efter 7 måneder
Intet nyt at berette.
4.2. Fastsættelse af kontingentforhøjelse
Bestyrelsen fastholder sit forslag til forhøjelse af kontingent til DKK 1.100,-. pr. husstand
ved næste kontingentopkrævning. Forhøjelsen skal ses som rettidig omhu for fremtidige
udgifter til etablering af ny asfalt på området veje. Helle Trelle har gjort indsigelse mod
forhøjelsen, med henvisning til at foreningens omkostninger primært er ved Bispeengen og
ikke Munkemaen.

5. Hjemmesiden
Hjemmesiden opdateres med en opfordring til områdets hundeejere om at opsamle deres
hundes efterladenskaber.
6. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes 13. november 2018.
7. Eventuelt
7.1.

Status på etablering af jordvold ved Munkemaen
Odense kommune har afvist opførsel af jordvold / støjværn.

