Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Bispeengen
Munkemaen
Dato: 13-5-2017

1 Opretning af fliser samt grønt område ved Munkemaen 15-17-19
Der blev ved seneste generalforsamling bedt om opretning af fliser og topdresning af græsplane.
Bestyrelsens har besigtiget området og har vurderet at en topdresning ikke er nødvændig. Det blev
ligeledes vurderet at fliserne er en del af grundejernes indkørsel og at foreningens derfor ikke skal
betale for en opretning af disse.

2 Grundejernes forpligtigelse til at holde grønt område, fortov og
kantsten
På baggrund af henvendelser finder bestyrelsen det nødvændigt at præcisere hvilke opgaver den
enkelte grundejer er forpligtiget til at udføre på område som støder op til dennes grund.
Hver grundejer er forligtiget til at holde fortov og kandtsten fri for ukrudt. Grundejere er ligeledes
forpligtet til at slå græsset på de grønne bælter som er mellem grundejerens matrikel og vejen.
Forsømmer grundejeren dette vil opgaven blive udført af ekstern gartner, men på grundejerens
regning.

3 Bekæmpelse af mosegrise Bispeengen 12
Bestyrelsen har modtaget et ønske om bekæmpelse af mosegrise ved Bispeengen 12. Bestyrelsen
har beset området og vurderet at en opgave om bekæmpelse af mosegrise på en grundejers grund
tilfalder den enkelte grundejer.

4 Markvandring med Norskov
Der vil i forbindelse med den kommenden markvandring med Norskov blive vurderet, hvilke af
områdets fliser der skal rettes op.

5 Fodboldmål, grønt område, ulige numre mellem 2. og 3. vænge.
De eksisterende store mål fjernes af beboerne og erstattes med nye aluminium mål. Regningen
sendes til foreningen. De små mål flyttes til grønt område ved Munkemaen lige numre.

6 Opdatering af hjemmesiden
Foreningens hjemmeside vil blive opdateret med en opfordring til grundejerne om at indsende forslag
til udnyttelse / forbedring af vores fælles grønne områder. Bestyrelsen vil efterfølgende tage stilling til
hvert forslag. Indkomne forslag skal sendes til Finn.

7 Næste måde
Næste bestyrelsesmøde afholdes 5. september.

