Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen
Bispeengen-Munkemaen 27. juni 2020
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Opfølgning på bestyrelsesmøde og COVID-19.
Opfølgning på markvandring.
Opfølgning på generalforsamling.
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
Helle Trelle (HT) – suppleant

1.

Opfølgning på bestyrelsesmøde og COVID-19.

Bestyrelsesmøde den 1. april blev aflyst og skubbet til maj. Øvrige
bestyrelsesmøder blev fastlagt på mødet

2.

Opfølgning på markvandring.

Tjek asfaltbelægning ved Bispeengen 63. Norskov får beføjelser til at komme
stenmel i de hjørner hvor fliserne ender og der tidligere var asfalt
Tjek belægning ved Munkemaen 15 – 17 – 19

Bestyrelsen er ved at indhente et 3. tilbud, så vi kan få en afklaring om der
fortsat skal arbejdes i det

3.

Opfølgning på generalforsamling.

Opfølgning på spørgsmål fra generalforsamling vedrørende præsentable grunde
Der udarbejdes en skrivelse til alle grundejere, som skal opfordre til at have og
område foran huset skal vedligeholdes, så det ikke trækker det gode omdømme
området har ned.

4.

Status Nordskov Haveservice.

Der er fræset stubbe og Donsager har vandet de nye træer, så de ser ud til at
leve i bedste velgående. Der er dog bare pletter som Norskov skal opfordres til
at smide nogle nye græsfrø.
Græsset ser godt ud i hele området.

5.

Status på områdets veje og stier.

Det ser godt ud og der er en høj vedligeholdelse

6.

Orientering om regnskab.

Vi følger budget, dog har der været en del arbejde i at få genoprettet
grundejerforeningen, da CVR Registret pludselig havde nedlagt foreningen i CVR
registreret, hvilket gav noget bøvl i forhold til at kunne gå på NETS. Vi havde
ikke en foreningsmail, hvilket vi aldrig har haft, men ikke desto mindre lykkedes
det Faurbye at få det genetableret os som forening, så alt er godt.

7.

Hjemmesiden.

Den fungerer fint og der er ingen ændringer.

8.

Næste møde

Afholdes ved Helle den 18. august, mødet den i juni udgår pga. COVID-19.

9.

Eventuelt

Kassereren Henrik Faurbye har meddelt bestyrelsen, at han gerne vil udtræde til
den næste generalforsamling.
Der er en udfordring med parkerede biler på vendepladser. Bestyrelsen vil
arbejde på at opsætte et skilt der forbyder biler at tage ophold. Det er
oprindeligt er en vendeplads og renovationen har ofte problemer med at vende.
Bestyrelsen undersøger hvad et skilt om parkering forbudt koster.

