Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen
Bispeengen-Munkemaen 18. august 2020

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opfølgning på bestyrelsesmøde i forbindelse med COVID-19.
Opfølgning på markvandring.
Opfølgning på henvendelser fra borgere.
Status Nordskov Haveservice.
Status på områdets veje og stier.
Orientering om regnskab.
Hjemmesiden.
Næste møde
Eventuelt

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

Afbud fra Helle Trelle.

1. Opfølgning på bestyrelsesmøde i forbindelse med
COVID-19.
Samarbejdet har fungeret fint trods aflysninger. Ingen opgaver er blevet
forsømt.

2.

Opfølgning på markvandring.

2.1

Hvordan ser området ud efter kollektiv henvendelse omkring
ukrudtsbekæmpelse.
9 husstande fik en ekstra påmindelse. Ved næste påmindelse til
grundejerne omkring deres vedligeholdelsespligt skal der inkluderes en
opfordring om beskæring/ fældning af træer som er til gene for ens
genboer / naboer.

2.2

Bestyrelsen brugte markvandringen til at opsætte ”vendeplads” skilte i
bunden af Munkemaens lige og ulige numre.
Den præcise placering er blevet udpeget og CB vil stå for montering af
skiltet.

3

Opfølgning på henvendelser fra borgere.

3.1

Henvendelse omkring fibernet i området
YouSee har varslet påbegyndt udrulning af fibernet fra uge 32 ved
Munkemaen. Der er ingen information om udrulning på Bispeengen.

3.2

Henvendelse omkring tabt hydraulikolie i området
Odense Renovation (skraldebilen) har lækket hydraulikolie på vejen i
enkelte vænger på Bispeengen. Odense Renovation har vedkendt sig
ansvaret og vil igangsætte oprydning.

4

Status Nordskov Haveservice.

4.1

Er Nordskov færdig med stenmel i hjørnerne
Nordskov ønsker først at påbegyndt opgaven til efteråret.

5

Status på områdets veje og stier.

5.1

Er der kommet et nyt tilbud på omlægning af fliser ved M 15 – 17 – 19?

Efter gennemgang af 2 forskellige tilbud samt en genvurdering af opgaven
har bestyrelsen besluttet for nuværende ikke at gøre ydeliger. CH vil rette
direkte henvendelse til de berørte grundejere omkring beslutningen.

6

Orientering om regnskab.

Intet ekstraordinært. Det fastlagte budget følges.

7

Hjemmesiden.

Foreningens hjemmeside er opdateret.

8

Næste møde

Afholdes den17. november ved Helle Trelle.

9

Eventuelt

9.1

Henrik Søndergaard har solgt sit hus og forlader bestyrelsen som
suppleant medio september. Ny suppleant vælges på kommende
generalforsamling.
Henrik udtræder af bestyrelsen medio september.

9.2

Henrik Faurbye ønsker at stoppe som kasserer til næste
generalforsamling, vi arbejder på at finde en anden.
Der skal findes en ny kasserer ved næste generalforsamling. CH har
udbredt budskabet til mulige kandidater.

9.3

Forslag om afholdes af generalforsamling afholdes i januar 2021.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. januar 2021.

9.4

Krav til dobbelt underskrift ved udbetaling fra foreningens konti.

Bestyrelsen har besluttet, at kassereren alene kun kan disponere over
foreningens driftskonto. Alle andre konto kræver det 2 personer i forening
for at disponere (formand og kasserer). Det gælder fra næste regnskabsår
efter generalforsamlingen i 2021.

