Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen
Bispeengen-Munkemaen 24. maj 2021
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Opfølgning på bestyrelsesmøde.
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Orientering om regnskab.
Orintering om henvendelse vedr. chikane i områdetGeneralforsamling.
Eventuelt

Deltagere
Claus Hammerich (CH) – formand
Henrik Faurbye (HF) – Kasserer
Finn Donsager (FD)
Claus Borg (CB)
Christian Dollerup (CD)

Fravær:

Henrik Søndergaard og Helle Trellle – Begge er fraflyttet området.

1.

Opfølgning på bestyrelsesmøde.

1.1

Bekæmpelse af mulvarpe.
Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse omkring bekæmpelse af
muldvarpe på henholdsvis grønne områder samt hos den enkelte
grundejer.
Bestyrelsen har været i dialog med Mortalin, men de kan ikke tilbyde
hjælp med bekæmpelse på de grønne områder.
Hos den enkelte grundejer ønsker bestyrelsen ikke at påtage sig
opgaven.

2.

Opfølgning på markvandring.

2.1

Det er bestyrelsens opfattelse at området fremstår pænt og vedligholdt.
Enkelte beboerne har dog forsømt deres pligt til at fjerne ukrudt ved
deres kantsten. En ny påmindelse kan være nødvendig.

2.2

FD vil rette henvendelse til Norskov Haveservice omkring opretning af de
nyplantede træer ved grønt område mellem 2. og 3. vænge Bispeengen
lige numre.

3.

Status på områdets veje og stier.
Intet ud over det normale.

4.

Orientering om regnskab.
Udestående kontingent er indhentet. Den store udskiftning af grundjere
har medført en smule ekstra arbejde.

5.

Orientering om henvendelse vedr. chikane i
området.
Vængets beboere har på eget initiativ mødtes og drøftet situationen. De
er nået til enighed om at lade fortid være fortid også selv om der ikke
ses ens på alle punkter. Bestyrelsen fortager sig derfor ikke yderligere.

6.

Generalforsamling.

Generalforsamling afholdes 25. marts kl 19 i kantinen på Søhusskolen.

6.1

Der er 2 forslag til vedtægtsændringer som vil blive fremlagt på
generalforsamligen. Disse forslag kan ses på foreningens hjemmeside.

7.

Eventuelt.

Bestyrelsen har bestluttet at der én gang årligt skal omdeles et nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet vil indeholde de vigstigste informationer fra bestyrelsen.

