
Referat fra bestyrelsesmøde (fysisk!) den
27. april 2021

Deltagere: Jørgen, Henrik, Anita. John, Nanna, Michael, Janne, Torben

Afbud: Herbert

Dagsorden

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til aftenens møde

2. Er der ændringer til dagsordnen?

Formanden havde et par punkter, som han ønskede tilføjet den udsendte dagsorden. 
De er tilføjet dagsordenen.

3. Godkendelse af seneste referat – eller kommentarer hertil

Referat godkendt uden kommentarer

4. Siden sidst

4.1.Formanden beretter

4.1.1. Status på flissituationen på Højen
Det eksisterende flis på er bredt ud så det næsten dækker skråningen.
John har indhentet et tilbud på flis fra Hededanmark, de skal have 15.000 kr for
at dække arealet med flis. 

4.1.2. Forslag fra medlem Svalehøjen 19.
 Rydning af krattet mellem matriklerne på Svalehøjen. Vi skal have en    
holdning til forslaget.

   Bestyrelsen fremsætter et forslag om at skære i bund, som det er gjort på 
Højen og så græs. Til en start vil MGF rydde et stykke bag ved hækkene, så 
det er muligt at klippe hækkene på udvendig side også.

4.1.3. Brinken Sølaug og forslag til Vild med vilje 
Sølauget vil gerne være foregangsmand til projekt ” vild med vilje” på indvendig
side af hegnet til søen på Brinken. 
MGF køber blomsterfrø til projektet, svarende til at beløb af 1000 kr. 
Området skal plejes, hvem gør det? Det skal afklares om Sølauget ved Lars 
Slot vil stå for vedligehold af området
Jørgen og John aftaler et møde med Lars.

4.1.4. Stien bagved Ådalen er ordnet.
Asfalten er raspet af og der er lagt slotsgrus.
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Der udestår stadig at kommunen færdig etablerer med asfalt i enderne.
Når kommunen er færdig overtager MGF fremtidig vedligehold af stien

5. Grønne arbejder

5.1.Møde med HedeDanmark omkring justering af vedligeholdet
John organiserer et møde med HedeDanmark. Henrik og Jørgen deltager sammen
med John.

5.2.  HedeDanmark har opkrævet et for stort beløb for et stykke arbejde. 
HedeDanmark ønsker ikke at give MGF en kreditnota, på det skyldige beløb. 
Vi kan få rabat på det næste stykke arbejde som HedeDanmark skal lave for MGF 
er vi villige til at sige ja tak til det? 
Bestyrelsen har ved stemmeflertal besluttet at kræve en kreditnota fra 
HedeDanmark.

5.3.Biodiversitetsgruppen:

Arbejdsgruppen skal have møde med HedeDanmark omkring det videre forløb

6. Hjemmeside

6.1.Status for opdatering af hjemmesiden – har I kommentarer?

6.2.Politik for link på hjemmesiden. Skal vi kunne henvise til lokale firmaer?
Vi vil gerne tilbyde lokale erhvervsdrivende at få et link til deres egen hjemmeside 
på MGF hjemmesiden. 

6.3.Akutmeddelelser - skal de på Facebook eller på hjemmesiden?
Det er besluttet at akutmeddelelser lægges op på Facebook.
Når der er nyt på hjemmesiden annonceres det på Facebook, vi laver en 
kampagne for hjemmesiden på Facebook
Administratorer af Facebook siden er Nanna, Anita og Jørgen

7. Generalforsamling

7.1.Ny dato – før eller efter sommerferien
Vi satser på at vi kan få lov til at afholde generalforsamlingen efter sommerferien. 
Torsdag den 02.09.2021

7.2.Kandidater til bestyrelsen
Herbert modtager genvalg
Michael modtager genvalg
Nanna modtager genvalg

Anita Rye Sørensen ønsker ikke genvalg
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Janne Bülow Pedersen er bestyrelsens kandidat til den ledige bestyrelsespost.

Arrangementer:

Sankt Hans fest på Engen, vi forventer at det er muligt at afholde Sankt Hans i år.

Vi skal have skaffet noget brænde til sankt hans bålet. Bestyrelsen samles lørdag 
den 19.06. kl. 12.00 for at indsamle brænde og bygge Sankt Hans bålet. 

8. Aktionsliste
Gennemgang – nye punkter?

Vi skal gå en tur i området og se på de grønne arealer. Vi aftaler lørdag den 22.05. kl. 
10.00

9. Næste møde.
Forslag: Torsdag 27. maj 2021 kl. 19 hos Nanna – eller på video?

10.Eventuelt
Intet til dette punkt.

 
Torben Hammer
Sekretær
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