Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen
Bispeengen-Munkemaen 26. januar 2021
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Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.
Status Nordskov Haveservice.
Status på områdets veje og stier.
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Deltagere
Claus Hammerich (CH) – formand
Henrik Faurbye (HF) – Kasserer
Finn Donsager (FD)
Claus Borg (CB)
Christian Dollerup (CD)
Helle Trelle (HT) - suppleant

Fravær:

Henrik Søndergaard – Er fraflyttet området.

1. Opfølgning på bestyrelsesmøde i forbindelse med
COVID-19.
Bestyrelsens arbejde fortsætter trods COVID-19 dog blev den planlagte beneralforsamling til
afholdelse den 26. januar 2021 er blevet udskudt til et endnu ikke fastlagt tidspunkt.

2.

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde.

2.1

Opsætning af vendeplads skilt i bunden af Munkemaens lige og ulige
numre.

Skiltene forventes monteret til foråret.

2.2

Status på udrulning af Fibernet, er området blevet efterladt som
modtaget?
Området vil blive efterkontroleret i samarbejde med Odense Kommune
samt entrepenøren.

3.

Status Nordskov Haveservice.

3.1

Er Nordskov færdig med stenmel i hjørnerne?
Nordskov har, som aftalt, pålagt stenmel flere steder, hvor det efter
deres vurdering var påkrævet. Bestyrelsen vurdere at der er behov flere
steder og der vil derfor blive udarbejdet en liste over disse steder, så der
kan lægges stenmel på disse også.

4.

Status på områdets veje og stier.

4.1

Status på ødelagt græsrabat OG kantsten ved Henrik Mitts.
Det vurderes at skaden er udbedret til en acceptabel grad. Bestyrelsen
vil tage kontakt til den berørte grundejer for at høre deres vurdering.

5.

Orientering om regnskab.

5.1

Fremlæggelse af regnskab for 2020 og kommentarer til driften af januar
budget 2021.
Foreningens regnskab samt budget blev gennemgået af bestyrelsen og er
klar til fremlæggelse ved en kommende generalforsamling.

5.2

Vederlag for assistance til udarbejdelse af regnskab.
I forbindelese med overdragelse af kasserposten har bestyrelsen
besluttet at yde et overdragelsesvederlag. Overdragelsesvederlaget gives
med henblik på løbende assistance i relation til regnskab og budget til
den kommende kasser.

6.

Generalforsamling.

6.1

Status på antal tilmeldt til generalforsamling der er udsat.
De 10 tilmeldte husstande er blevet informet omkring aslysning af
generalforsalingen.

6.2

Status på indkomne forslag.

6.2.1 Bestyrelsen har modtaget et spørgsmål omkring bekæmpelse af
muldvarme i haver samt grønne området. Bestyrelsen vil overveje
eventuelle muligheder.

7.

Eventuelt

7.1

Fastlægge af en dato for kommende generalforsamling.
Det nuværende forsamlingsforbud på max 5 personer er gældende frem
til 28. februar. Bestyrelsen planlægger derfor afholdese af
generalforsamling tirsdag den 9. marts 2021.

7.2

Fastlægge af bestyrelsesmøde for 2021.
16. marts 2021
22. juni 2021 med markvandring
17. august med markvandring
9. november 2021

