
REFERAT fra Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Bispeengen-Munkemaen  

Dato: Tirsdag den 7. november 2017 

Deltagere: Claus Hammerich (CH), Henrik Fauerbye (HF), Finn Donsager (FD), 

Christian Dollerup (CD), Claus Borg (CB), Henrik Søndergaard (HS), 

Helle Trelle (HT) 

Referent: CD 

 

Fraværende: ingen 

 

Agenda: 

1. Opfølgning fra sidste møde og markvandring 

2. Status Nordskov Haveservice 

3. Status på områdets veje og stier 

4. Orientering om regnskab 

5. Hjemmesiden 

6. Næste møde 

7. Eventuelt 

 

Ad. 1 Er de to jern mål fjernet fra græsarealet ved Thura? 

 Ja  

Er bunken af trærødder ved grønt område på Munkemaen lige numre 

fjernet? 

 Ja 

 Er hækken beskåret på stien bag CB og øvrige? 

 Ja 

 Er alt træet fra træfældningen fjernet? 

 FD og HS vil sikre at de sidste rester bliver fjernet. 

 Vi har modtaget en henvendelse angående grønt område v/ Mandrup 

Bestyrelsen har besluttet at det grønne område mellem 1. og 2. vænge 

Bispeengen lige numre i løbet af 2018 vil blive reetableret og flere træer vil blive 

fældet. 

Ad. 2 Har Nordskov foretaget den aftalte fliseopretning? 

 Ja 

 

Ad. 3 Er der sket en forbedring efter indkast af sedler omkring græs, ukrudt og 

hække der skulle fjernes eller beskæres? 



 Bestyrelsen afventer det kommende forår hvor området vil blive gennemgået igen 

for at følge op på de grundejere som skal have en påmindelse omkring deres pligt 

til at fjerne ukrudt ved deres kantsten. 

 Fældning af træ ved Bispeengen 11 

 Træet fældes i 2018. 

Hvordan står det til med rensning af kloaker i vængerne og 

asfaltarbejdet? 

 

Manglende asfalt ved Bispeengen 56 vil blive udbedret til foråret. 

CB kontakter til Yngaard omkring rensning af kloakker.  

 

CB tager kontakt til Munck omkring revneforsegling af asfalt i de resterende 

vænger af Bispeengen. Revneforsegling af Munkemaen vil blive udført i 2018. 

 

Ad. 4 Status 

 Intet nye. 

 

Ad. 5 Er hjemmesiden blevet opdateret og med opfordring til at 

fremsende forslag til forbedring af grønne områder? 
 

 Ja 
 
Ad. 6 Næste møde 
 

 Bestyrelsesmøde lørdag den 20. januar 

 Generalforsamling tirsdag den 20. marts kl 19 på Søhusskolen 

 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 

 Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. juni med markvandring 

 

Ad. 7 Er græsslåningen tilstrækkelig? 

Det er blevet vurderet af bestyrelsen af græsslåningen af de grønne områder bør 

ske oftere. FD tager kontakt til Nordskov og indhenter et tilbud på 20 gange årligt 

mod de nuværende 16. 

 

 

 

  

  


