
Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 

Bispeengen-Munkemaen 20. august 2019 
 

Agenda 
 

1. Opfølgning på markvandring 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. juni 2019 

3. Status fra Nordskov Haveservice 

4. Status på områdets veje og stier 

5. Orientering om regnskab 

6. Hjemmesiden 

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

 

1. Opfølgning på markvandring 
 

1.1  Bestyrelsen har besigtiget indkørslen ved Munkemaen 15,17 og 19 hvor 

der står vand i nogen tid efter regn. Bestyrelsen har indhentet et tilbud, 

men ønsker at indhente flere tilbud på opgaven med mulighed for at opnå 

en bedre pris. 

Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på en endelig løsning på problematikken. 

 

1.2  Bestyrelsen har besigtiget grønt område som støder op til Bispeengen 69 

for at afgøre hvem der har vedligeholdelsespligten. Det er bestyrelsens 

opfattelse at vedligeholdelsespligten tilfalder grundejerforeningen hvis 

beboerne i Bispeengen 69 ønsker dette. Bestyrelsen kontakter beboerne i 

Bispeengen 69 for en afklaring. 

 

1.3  Bestyrelsen blev under markvandringen opmærksom på at enkelte 

husstande forsømmer deres pligt om at fjerne ukrudt ved kantsten ved 

deres ejendom. 

Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid omdele en skrivelse til disse 

grundejere med en påmindelse om deres pligt.  

 

 

 

 



2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. juni 2019 
 

Referat godkendt. Bemærkninger til referat: 

2.1Underlag under Kompan vippedur var ikke monteret korrekt og 

græsslåning har derfor medført skader på dette. Kompan har fæstnet 

underlaget yderligere. Bestyrelsen vil ved kommende markvandringer 

besigtige om dette har afhjulpet problemet.   

2.2Fældning af de tilbageværende 2 træer på grønt område mellem 2. og 3. 

vænge Bispeengen lige numre er fastsat til at blive udført i efteråret 2019. 

2.3De gamle træbænke ved grønt område mellem 1. og 2. vænge 

Bispeengen lige numre er blevet fjernet. 

2.4De 3 visne træer på grønt område mellem 2. og 3. vænge Bispeengen lige 

numre er fjernet. 

 

 

3. Status fra Nordskov Haveservice 
 

Det er aftalt med Nordskov Haveservice at der plantes 6 nye træer i en cirkel i 

midten af grønt område mellem 2. og 3. vænge Bispeengens lige numre.   

 

 

4. Status på områdets veje og stier 
 

Bestyrelsen har været i kontakt med KJK-asfalt med henblik på pålægning af 

slidlag ved Bispeengen 56, 58 og 60. KJK-asfalt vender tilbage i uge 36 for at 

besigtige område men henblik på at give et tilbud på opgaven. 

 

5. Orientering om regnskab 
 

Intet nyt. Alle grundejere har indbetalt kontingent. 

 

6. Hjemmesiden 
 

Hjemmesiden er opdateret. 

 

7. Næste møde 
 



Næste møde er afholdes den 5. november 2019. 

 

8. Eventuelt 
 

Intet under eventuelt. 


