Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen
Bispeengen-Munkemaen 18. august 2021
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab for 2020 samt budget 2021 til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Valg af revisorsuppleant.
Fastlæggelse af kontingent (punktet er ikke relevant og udgår da
kontingentet er betalt).
10.Eventuelt.

Deltagere
Fra bestyrelsen:
Claus Hammerich (CH) – formand
Mads Mulberg (MM) – Kasserer
Finn Donsager (FD)
Claus Borg (CB)
Christian Dollerup (CD)
Tine Møller (TM) - suppleant
Fraværende: Finn Schebye (FS) - suppleant

1. Konstituering af bestyrelsen med ansvarsområder
CH fortsætter som formand.
MM som kasserer.
CH varetager foreningens hjemmeside samt udarbejder referater fra foreningens møder.
FD varetager grønne områder.
CB varetager veje og stier.

2. Opfølgning på dagens markvandring
Der er konstateret at enkelte grundejere har forsømt deres pligt til at fjerne ukrudt ved
kantsten. Disse gruejere vil modtage en henvendelse af bestyrelsen.
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse Munkemaen 50 omkring høje træer nær
ejendommen. Træner er ikke på foreningens område og bestyrelsen vil derfor bede
grundejeren selv rette henvendelse til Odense Kommune.
Der mangler et bord-bænk set på grønt område mellem Bispeengen 1. og 2. vænge ulige
numre. Bestyrelsen vil indkøbe et sådan.
Bestyrelsen har valgt at imødekomme ønske om beplantning af et par træer ved lille grønt
område i starten at Bispeengen 1. vænge ulige numre.
Bestyrelsen har besluttet udskifte gynger på grønt område mellem Bispeengen 1. og 2.
vænge ulige numre. Det eksisterende gyngestativ skal fjernes af Norskov Haveservice.

3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde samt generalforsamling
Intet at notere.

4. Status på områdets veje og stier
Bestyrelsen vil bede Norskov Haveservice gennemgå området med henblik at tilføje stenmel
ved de fortove hvor der kan være behov.

5. Status på områdets grønne arealer
Intet at notere.

6. Orientering omkring foreløbigt regnskab fra den nye kasserer
Overdragelse af kasserer posten fra den tidligere kassere til MM er gennemført.

7. Opfølgning på henvendelser i løbet af sommeren fra områdets
Beboere
Bestyrelsen har modtaget ganske få henvendelser over sommeren og der er blevet fulgt op
på disse.

8. Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om bestyrelsen vil undersøge interessen for
etablering af fibernet på Bispeengen. Bestyrelsen vurderer at der ikke er et behov for
fibernet og bestyrelsen ønsker derfor ikke at bistå i en sådan undersøgelse.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. november.

8. januar bestyrelsesmøde.

