Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen
Bispeengen-Munkemaen 16. marts 2021
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Deltagere
Claus Hammerich (CH) – formand
Henrik Faurbye (HF) – Kasserer
Finn Donsager (FD)
Claus Borg (CB)
Christian Dollerup (CD)

Fravær:

Henrik Søndergaard – Er fraflyttet området
Helle Trelle

1.

Opfølgning på bestyrelsesmøde.

1.1.

Hvad gør vi i forhold til muldvarpe?
Bestyrelsen er ikke bekendt med effektive metoder til bekæmpelse af muldvarpe.
Bestyrelsen har eller ingen beføjelser eller pligt til en sådan bekæmpelse hos den enkelte
grundejer.

2.

Status Nordskov Haveservice.

2.1.

Er der udarbejdet en liste over nye steder der skal ligges stenmel?

I forbindelse med næste markvandring vil bestyrelsen udarbejde en liste over de steder
hvor der er et behov.

3.

Status på områdets veje og stier.

3.1.

Status på opfølgning af ødelagte græsrabat og kantsten ved Henrik Mitts?
Bestyrelsen har været i dialog med grundejeren og fundet en løsning. Bestyrelsen foretager
sig ikke yderligere.

4.

Orientering om regnskab.

4.1.

Fremlæggelse af kommentarer til driften af budget 2021.
Intet at bemærke.

5.

Generalforsamling.

5.1.

Kan vi sætte en dato for en generalforsamling?

20. april kl 19:00 på Søhusskolen.
Nye indbydelse vil blive udarbejdet og omdelt til grundejerne.

5.2.

Skal vi streame for dem som eventuelt ikke kan deltage fysisk?

Bestyrelsen vil ikke arbejde på en sådan løsning i håbet om at dem som ønsker at deltage
møder personligt op til generalforsamlingen.

5.3.

Er der vedtægtsændringer vi skal have forberedt.
Forslag til vedtægtsændringer:
Til §11 tilføjes:

På alle andre af foreningens konti kan der kun disponeres af formand og kasserer i
foreningen.
Til §12 ændres følgende:
Der hensættes årligt et af bestyrelsen fastsat beløb, med udgangspunkt i overskud på
driften, samt afkast af tidligere års hensættelser, til imødegåelse af ændringer,
reparationer og vedligeholdelse af foreningens veje og områdets stamveje.
DDK ændres til DKK.

6.

Eventuelt.
Intet under eventuelt.

