
27/2-19        

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Mogenstrup Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 28. marts 2019 kl. 1930

i Fladså Hallens festlokale.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af 2 stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning (se vedlagte).
4) Indkomne forslag. 
5) Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Se vedlagte).
6) Budget 2019, herunder fastsættelse af kontingent. (Se vedlagte)
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8) Valg af revisorer og suppleanter.
9) Eventuelt.

Ad 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest den 18. marts 2019.
Forslagene bedes sendt eller afleveret til Jørgen Stange Jensen, Ageren 2 eller 
sendes på e-mail til formand@mogenstrupgf.dk

Ad 8: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Herbert Hansen (modtager genvalg)
Michael Rasmussen (modtager genvalg)
Anita Rye Sørensen (modtager genvalg)
Nanna Larsen (modtager genvalg)

Suppleanter:
Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen og én revisorsuppleant

Ad 9: Revisorer:
Birgit Stange Jensen er på valg (modtager genvalg). 
 

Som altid vil vi uddele ”stemmesedler” inden generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne

Jørgen Stange Jensen
Formand
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Bestyrelsens beretning for året 2018

Kort gennemgang af de arrangementer, som vi har deltaget i: 

Fastelavn
2018 startede med, at det traditionelle fastelavnsarrangement blev arrangeret i 
samarbejde med Dagli’ Brugsen. Arrangementet var velbesøgt og igen i  år inviterede 
Dagli' Brugsen på chokolade og boller inde i butikken.
Anita, var atter tovholder og havde sørget for pæne præmier til kattekonger og –
dronninger. 

Sankt Hans arrangement
Sankt Hans arrangementet var velbesøgt. Det er altid en fornøjelse at arrangere noget, 
som der støttes op om. 

Julearrangement
MGF stod som altid for den praktiske del af juletræsarrangementer med hensyn til at få 
købt juletræet, rejst det og tændt lys i det. 
Vi har som tidligere været medsponsor af julegodter til sokkerne. Som noget nyt fik vi lagt 
en hilsen i sokkerne, så det fremgik, at vi havde været medsponsor.
Det gjorde vi for at ”vise fanen” for de mange, der hænger sokker op, og som ikke er 
medlemmer af Mogenstrup Grundejerforening.

Gartner
I starten af 2019 har vi indgået en ny 3-årig aftale med HedeDanmark hvor omfanget af 
det almindelige vedligehold af de grønne områder er justeret. Det er således inkluderet i 
aftalen, at der blandt andet bekæmpes mælkebøtter på Brinken (kemisk), og der 
vedligeholdes i bedene på Lilleparken. Derudover er der justeret for det øgede areal til 
græsslåning.
 
Rydning af Højen
Rydningen sluttede i 2018 med at der blev ryddet mere end den oprindelige tidsplan 
sagde. Vi mente, at der var plads i budgettet til dette.
I 2019 ryddes arealerne, der er benævnt IV og VI (langs parceller på Ageren). Dette 
arbejde er godt i gang på nuværende tidspunkt.

Trailerordning
I 2018 har trailerordningen kørt rimeligt smertefrit. For at ordningen skal virke, skal det dog
påpeges, at man respekterer kravet om rengøring efter brug. Det er ikke sikkert, at den 
næste låner skal køre mureraffald, men måske møbler, der ikke skal svines til.
Seneste nyt er, at traileren, som stod på Ageren 2, er flyttet til parkeringspladsen bag 
Dagli’ Brugsen ved siden af nettraileren.
Der har været lidt rod med navngivningen af trailerne, men nu skulle bookingportalen og 
hjemmesidens betegnelser af trailerne stemme overens.
Jeg vil gerne igen i år gentage: Husk at hæve næsehjulet – også på nettraileren! 
Der har kun været få småreparationer på trailerne i år, så Finn har haft det rimeligt roligt 
med det arbejde.
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Informationer fra bestyrelsen
Vi bruger vores ”opslagsside på Facebook” til at sprede information fra bestyrelsen. Selv 
om vi har mange følgere, er det ikke mange tilbagemeldinger eller kommentarer, vi får.
Det er dog blevet påpeget, at vi er meget sene til at lægge referaterne fra 
bestyrelsesmøderne på vores hjemmeside. Undskyldningen herfor er nok manglende 
prioritering af arbejdet hermed.

Hjertestarter
Vores aftale med leverandøren af hjertestarten omkring vedligehold af denne er ophørt. 
Han gik konkurs.
I stedet har vi tegnet en kaskoforsikring, der dækker, såfremt hjertestarteren beskadiges 
eller forsvinder. 
Der er levetid på batterier og elektroder, men vi har bestemt, at vi selv kan skaffe disse via
en hjemmeside. Skift af elektroder og batterier er lagt i bestyrelsens kalender til 2021.
Det er omkostningsfrit for foreningen, såfremt hjertestarteren bliver anvendt.
 
Vedligehold af grøn kile mellem Åvænget og Parkvænget
Vi har sammen med naboer til den grønne kile holdt et møde med Park & Vej og aftalt, at 
det er alene Park og Vej, der vedligeholder arealet med buske/træer. Græsrabatten langs 
Åvænget slås af naboerne (så længe der er interesse herfor).

Erhverv i området
Vi er blevet spurgt til råds omkring parkering af firmabiler i området.
Efter at have konsulteret Næstved Kommune er reglerne for at drive erhverv i området, at 
der kan etableres liberalt erhverv under forudsætning af blandt andet følgende:

• at erhvervet drives af beboerne af boligen
• at erhvervet etableres i et enfamiliehus
• at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på 

anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom og/eller 
områdets karakter af boligområde.

Dette tolker vi som, at man skal parkere sine vogne og sit udstyr på egen grund og ikke på
fællesarealerne. 

Bærbuske på Engen
På sidste generalforsamling blev der afsat penge til at få plantet nogle bærbuske på 
Engen. Nanna var forslagsstiller og arbejder stadig på at realisere projektet. 

Kunstgræsbanen
På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at Mogenstrup Grundejerforening gav et 
betragteligt tilskud til etablering af kunstgræsbanen. Vi blev stillet i udsigt at vi ville få vores
logo på bord/bænk-sættene og spillerboksene. 
Vi er overbevist om, at det arbejdes der stadig på.
Bestyrelsen deltog den 31. august i indvielsen af kunstgræsbanen sammen med en masse
af grundejerforeningens medlemmer, kommunale ansatte mm. i et flot arrangement.

Fremtiden for MGF
I 2019 har vi allerede sat flere arbejder i gang: 

• Der skal skiftes udgåede træer på Svalehøjen og de skal alle have nye flis-fodposer
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• Vi er blevet lovet, at Park & Vej fjerner asfalten på stien mellem Pederstrupvej og 
Ådalen. Belægningen skiftes til slotsgrus, som der er på de øvrige stier. 

• Vi støtter Lokalråd Fladså i et projekt, der udvider cykel/gangstien langs Lovvej fra 
Toften til Mogenstrup Parkvej.

• Rydningen af Højen skal følges op af en genplantning på skråningerne. Der 
arbejdes i øjeblikket med et tilbud fra HedeDanmark på en genplantningsforslag.    
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Egne noter:
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