
23/2-20        

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Mogenstrup Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 31. marts 2020 kl. 1900

i Fladså Hallens festlokale.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af 2 stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning. (se vedlagte).
4) Indkomne forslag. (se vedlagte)
5) Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Se vedlagte).
6) Budget 2020, 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 24. marts 2020.
Forslagene bedes afleveret til Jørgen Stange Jensen, Ageren 2 eller sendt på e-mail 
til formand@mogenstrupgf.dk

Ad 8: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Henrik Christensen
Finn Christensen (modtager ikke genvalg) 
John Michaelsen
Jørgen Stange Jensen

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

Ad 9: Revisorer:
Lisbeth Tvedebrink er på valg. 
 

Som altid vil vi uddele ”stemmesedler” inden generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne

Jørgen Stange Jensen
Formand
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Bestyrelsens beretning for 2019

Beretningen i år læner sig meget op ad sidste års beretning. Der har ikke været de store 
armbevægelser

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

Fastelavn
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. Voksentønden holdt dog kun til få slag. 
Anita, var tovholder igen og havde sørget for flotte præmier til kattekonger og –dronninger 
og bedst udklædte. 

Sankt Hans arrangement
Sankt Hans arrangementet var velbesøgt. Nanna var omsværmet af snobrød og børn så 
det var en fornøjelse. Det er dejligt 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 år været medsponsor af julegodter til sokkerne. Vi lagde også  i år en 
hilsen i sokkerne, så det fremgik, at vi havde været medsponsor. Det er som hvert år en 
overraskelse for nogen, at Grundejerforeningen sponserer lidt indhold og derfor er det 
godt, at vi ”viser fanen” for de mange, der hænger sokker op.

Gartner
Den 3-årige aftale med HedeDanmark om ”ordinært vedligehold” har kørt upåklageligt. 
Hver gang der har været en græsklipper i området har John fået en arbejdsseddel i 
postkassen.
 
Rydning af Højen
De ”særlige arbejder”, som HedeDanmark har udført har derimod været tidskrævende for 
bestyrelsen at håndtere idet vi har brugt mange kræfter med indgåelse af aftaler om 
omfang og pris på arbejderne. Derudover er der brugt rigtig meget tid på at korrigere 
fejlbehæftede fakturaer.
Resultatet af forhandlingerne på ekstraarbejdet resulterede i, at vi måtte standse de ellers 
planlagte sidste ekstraarbejder herunder den sidste fase af rydningen af Højen, da vi 
kunne se, at vi ikke havde likvider nok. 
I budgettet for 2020 foreslår vi at afsættes penge til at gøre rydningen af Højen færdig. 
Vi kommer ikke udenom en kontingentstigning.

Trailerordning
I 2019 har trailerordningen kørt godt.
Jeg vil gerne igen i år gentage: Husk at hæve næsehjulet – også på nettraileren! 
Vi har som altid udført småreparationer på trailerne igen i år. Husk at melde til trailerfonen,
hvis der er fejl og mangler på trailerne.
Det er en stor tilfredsstillelse, at trailerne bliver brugt flittigt. Jeg høre fra andre foreninger, 
at det er en misundelsesværdig ordning vi har, så lad os passe på den.
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Informationer fra bestyrelsen
Vi har brugt vores ”opslagsside på Facebook” til at melde informationer fra bestyrelsen ud.

Vores hjemmeside har desværre stået stille et stykke tid, da vores udbyder ikke 
supporterer den mere. Der har ikke været overskud i bestyrelsen til at udarbejde en ny 
endnu.
Vi er dog for øjeblikket ved at udarbejde en ny og håber, at kunne få den klar og 
præsentere den på generalforsamlingen.

Bærbuske på Engen
Bestyrelsen har været samlet til en bærbusk-plantedag på Engen. Der blev flyttet ca. 4m3 
jord op i kasserne, som så blev plantet til med bærbuske af forskellig slags.
Nu kan vi så håbe på, at buskene vokser sig store og giver bær til fælles fornøjelse.

Fremtiden for MGF.
Vi har hvert år deltaget i Forenings- og Motionsdagen, som Dagli’ Brugsen arrangerer. Vi 
gør det for at give jer medlemmer mulighed for at komme i dialog med os – og det lykkes 
hver gang at få nogle gode snakke om både stort og småt med nogen af jer.
Dialog er vigtig for os som bestyrelse for at kunne administrere/drive grundejerforeningen 
tilfredsstillende.
Noget af det, der driver bestyrelsen er netop input fra medlemmer, der inspirerer til tiltag 
mv.

Det er passende her at takke Dagli’ Brugsen bestyrelse for samarbejdet ved de forskellige 
arrangementer, som vi er fælles om – samarbejder her er også inspirerende.
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Forslag fra medlemmer:

Eva og Jørn Stavnsbjerg foreslår følgende:

1. At der foretages beplantning på toppen af skråningen mod parcellerne på Toften 
57, 63 og 65. Der kunne f.eks. plantes kirsebærlaurbær som er hårdfør, vokser 
hurtigt til og står stedsegrønne året rundt.

2. At skråningerne mod parcellerne i hele området ryddes for ukrudt, pålægges 
mere flis og vedligeholdes fremover. Flere steder er det kun delvist dækket med 
flis. Udgift hertil må indgå i budgetterede driftsudgifter for det kommende år og vi 
vil foreslå bestyrelsen, at medtage beløb hertil i budgettet for 2020 og 
fremadrettet.
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Egne noter:
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