Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Bispeengen
Munkemaen tirsdag den 8. marts 2016
Deltagere:
Claus Hammerich, Finn Donsager, Christian Dollerup, Claus Borg, Henrik Faurby og Jan Rasmussen.

1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde
Igen bemærkninger.

2. Kontrakten med Nordskov Haveservice
Fældning af træer ved Bispeengen 77 er udført.
2 stk. træer er nu plantet af Nordskov Haveservice på grønt område mellem 2. og 3. vænge Bispeengen lige
numre som erstatning for de tidligere fældende træer i samme område.

3. Områdets veje og stier
Status på trafiksanering af Bispeengen
Ansøgning om trafiksanering er nu indsendt til Odense Kommune. Bestyrelsen har fastsat placering af 4 stk.
bump på bispeengen og 1 stk. bump på Munkemaen.
Claus Borg vil indhente 3 nye tilbud på oprettelse af de 5 stk. bump.
Bestyrelsen afventer Odense Kommunes beslutning af hvor opførsel af nyt slidlag på Bispeengen.

Henvendelse fra Helle Trelle omkring jordbunker i bunden af vænge
Bestyrelsen har konstateret at jordbunken er væk i mellemtiden.

4. Orientering om regnskab og overdragelse af kassererfunktion
Status på årsregnskab 2015 og budget 2016
Regnskab for 2015 er udarbejdet.

Budget for 2016 er udarbejdet. Der er budgetteret med uændret kontingent.

5. Generalforsamling
Status på indkaldelsen til generalforsamlingen
Claus Hammerich har udarbejdet et udkast til indkaldelse til generalforsamling er udarbejdet.
Indkaldelsen omdeles af Christian Dollerup.
Regnskab for 2015 samt budget for 2016 vil blive gjort tilgængeligt på foreningens hjemmeside inden
generalforsamlingen.

Status på Bestyrelsens beretning
Claus Hammerich har udarbejdet bestyrelsens beretning. Beretningen blev gennemgået af bestyrelsen.
Opgaver i forbindelse med afvikling skal fordeles
Christian Dollerup indkøber drikkevare.

6. Næste møde
Næste møde er generalforsamling den 29. marts. Datoer for øvrige møder i bestyrelsen findes på
foreningens hjemmeside.

7. Eventuelt
Claus Borg har modtaget et tilbud fra Munck om sikring af revner i asfalten. Tilbuddet lyder på 6.000 inkl.
100 meter + 20 kr pr. ekstra meter. Tilbuddet er accepteret af en enig bestyrelsen.

Claus Hammerich tager kontakt til kommunen omkring vand på stier og grønt område mellem Munkemaen
lige numre og Næsby boligselskab.

Der er blevet rettet henvendelse til bestyrelsen omkring støj gener fra pumpestationen. Bestyrelsen har
besluttet ikke at involvere sig på nuværende tidspunkt da bestyrelsen er informeret om at der allerede er
direkte kontakt mellem kommunen og de berørte beboere omkring denne gene.

Finn Donsager vil besigtige træerne mellem Bispeengen 43 – 45 for at vurdere om en trimning er
nødvendig.

Der planlægges forårsrengøring af foreningens grønne områder. Efter endt arbejde byder foreningen på en
øl/vand samt pølse med brød. Christian Dollerup udarbejde og omdeler invitation.

