Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen
Bispeengen-Munkemaen 18. januar 2020
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Deltagere
Claus Hammerich (CH) – formand
Henrik Faurbye (HF) – Kasserer
Finn Donsager (FD)
Claus Borg (CB)
Christian Dollerup (CD)
Henrik Søndergaard (HS) – suppleant
Helle Trelle (HT) – suppleant

1.

Opfølgning fra sidste møde

1.1.

Er meddelelse om renholdningspligt udarbejdet og klar til
omdeling?
CD modtager redigeret tekst fra CH. Efterfølgende printer og omdeler CD
til grundejerne.

1.2.

Er beboerne Bispeengen 69 kontakter vedr. græs såningspligten?
Området bliver besigtiget ved næste markvandring. Efterfølgende tages
der kontakt til grundejeren ved behov.

1.3.

Er vi klar til at benytte tilbud fra KJK-asfalt om slidlag ved
Bispeengen 5660?
Bestyrelsen har besluttet at alle vængers asfalt friskes op efter behov i
foråret 2020.

1.4.

Problem med vandsamling ved indkørsel Munkemaen 15,17 og 19.
Bestyrelsen har indhentet to tilbud på opretning af fliser samt udjævning
af forbundet græsareal. Bestyrelsen arbejder videre med disse tilbud.

2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. november 2019
Referatet er godkendt og lagt tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

3.

Status fra Nordskov Haveservice

3.1

Status på plantning og fældning af træer grønt område mellem 2.
og 3. vænge Bispeengen lige numre
Trænerne er plantet som aftalt med Nordskov Haveservice.
Bestyrelsen står selv for fældning af de sidste 2 træer som skal fældes.
Opgaven forventes udført i 2020. Efter fældning af de sidste træer tager
bestyrelsen kontakt til Nordskov Haveservice om stubfræsning.

4.

Status på områdets veje og stier

4.1. Er der steder i området der kræver øget opmærksomhed i 2020?

Bestyrelsen er pt ikke bekendt med specifikke områder der kræver en
øget opmærksomhed i 2020.

5.

Orientering om regnskab for 2019 samt budget 2020
Foreningens kasserer gennemgik regnskab for 2019 samt budget for
2020. Regnskab og budget vil være tilgængeligt en uge før
generalforsamlingen.

6.

Hjemmesiden

6.1.

Kan antal der er inde på siden gøres op?

CD undersøger nærmere og videregiver informationen til bestyrelsen.

6.2.

Er det på tide at oprette en Facebook profil i stedet?
Bestyrelsens medlemmer gennemgik fordele og ulemper ved oprettelse af
Facebook gruppe for foreningens medlemmer. Det blev besluttet ikke at
gå videre med idéen.

7.

Næste møde

7.1.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 10. marts på Søhusskolen.
CH og FH er på valg. Begge ønsker genvalg.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på
foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

7.2.

Bestyrelsesmøder i 2020
Mandag den 20. april kl. 18.
Tirsdag den 16. juni kl. 18 med markvandring.
Tirsdag den 18. august kl. 18. med markvandring.
Tirsdag den 17. november kl. 18.

8.

Eventuelt

Intet under eventuelt.

