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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Mogenstrup Grundejerforening.

Vi indkalder til ordinær generalforsamling

torsdag den 31. marts 2022 kl. 1900

i Fladså Hallens kultursal.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af 2 stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning. 
4) Indkomne forslag.
5) Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
6) Budget 2022, herunder fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8) Valg af revisorer og suppleanter.
9) Eventuelt.

Ad 3: Se vedlagte beretning
Ad 4: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 

den 24. marts 2022.
Forslagene bedes afleveret til Jørgen Stange Jensen, Ageren 2 eller sendt på e-mail til 
formand@mogenstrupgf.dk
Som konsekvens af sammenlægning mellem Grundejerforeningen Stejlehøjen og Mogenstrup
Grundejerforening er det nødvendigt at justere foreningens vedtægter (se vedlagte forslag).

Ad 5: Se vedlagte reviderede regnskab

Ad 6: Se vedlagte budgetforslag

Ad 7: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Henrik Christensen (modtager genvalg) 
Jørgen Stange Jensen (modtager genvalg)
John Michaelsen (modtager genvalg)
Torben Aaris Hammer (modtager genvalg)
Yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges

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. Bemærk, at lejere skal have fuldmagt 
fra udlejeren for at kunne stemme. Se i øvrigt vores vedtægter på  www.mogenstrupgf.dk for korrekt 
udformning af fuldmagt.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Stange Jensen, Formand
www.mogenstrupgf.dk
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Bestyrelsens beretning for året 2021

Generelt var året 2021 et år, der godt kan glemmes. Coronaen havde indflydelse på rigtigt mange 
arrangementer og beslutninger. Vi gik vel alle sammen i små bobler og passede på os selv og 
hinanden.
Det er vi heldigvis ude af nu – coronaen er ikke længere en samfundskritisk sygdom, men den er 
her – og vi skal stadig opføre os ”pænt”.
 
En kort gennemgang af de arrangementer, som vi har deltaget i: 

• Fastelavn
Coronaen aflyste Fastelavn selv om det plejer at være et udendørs arrangement. 
Dagli’Brugsen, som er primus motor på arrangementet, ville ikke bede folk om at stimle 
sammen om boller mv.

• Sankt Hans arrangement
Sankt Hans arrangementet blev afholdt, som det plejer; hvilket vil sige, at det var et 
velbesøgt arrangement, men besøgsantallet bar præg af corona-fravær.
Det lykkedes for den ihærdige bestyrelse at rydde op i skellet mod skoven, så der kunne 
blive et bål – og heksen blev futtet godt og grundigt af. Snobrødene var atter et hit.

• Julemarch
Successen fra 2020 blev gentaget med en julemarch rundt i Mogenstrup. Ruten var denne 
gang  lidt anderledes og knapt så lang. Desværre var der flere tilmeldte til marchen end 
deltagere på selve dagen. Det resulterede i at vi havde mange slikposer i overskud – 
hvilket er lidt ærgerligt (spildt arbejde og penge).
Julesokkerne, som børnene kunne hænge op i Dagli’Brugsen var heller ikke en udpræget 
succes. Vi sponserede lidt indhold i sokkerne vel vidende, at det ikke kun er Mogenstrup-
børn, der får glæde af det. Der var for mange sokker, der ikke blev hentet til aftalt tid – og 
så går fidusen og glæden ved arbejdet lidt fløjten for både Dagli’Brugsen og MGF.

Juletræet ved Dagli’Brugsen var pænt i år. Træet er tændt så længe som COOP’s regler for
udebelysning tillader. COOP har en grøn strategi om en reduktion af CO2, så vi kunne ikke 
forlænge perioden træet var tændt i.
Uddeler Thomas har også, på vores opfordring, haft succes med at få repareret de to 
gadelamper, der står ved Lovvej.

Gartner
HedeDanmark passer de grønne områder – og 2022 vil være det sidste år aftalen herom gælder 
for. Der har ikke været de store udfordringer med pasningen
 
Rydning af Højen
Vi er af flere blevet rost for udsigten og lysen og luften på Højen. Vi kan ikke tage ros for udsigten, 
men vi synes også, at turen på Højen er blevet lidt mere lækker. Vi er dog ikke helt færdige med 
skråningerne.

Trailerordning
I 2021 har trailerordningen som altid ”kørt” godt. Kun få gange er trailerlåsene blevet glemt i 
bagagerummet.
Jeg vil gerne igen i år gentage: Ordningen kan kun være en succes, hvis alle passer på trailerne, 
rengør dem efter brug og melder ind, hvis der opdages nogen fejl eller mangler. 
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Hjertestarter
Hjertestarteren, er blevet ”ajourført” og er registreret hos Tryg (www.hjertestarter.dk), så den er til 
at finde for alle (der går på nettet)

Biodiversitet – blomsterenge.
Det lille biodiversitetsudvalg har brugt en del tid på at få tilbud mv. og resultatet håber vi at kunne 
præsentere lidt senere på foråret

Stejlehøjen, sammenlægning
Vi har brugt tid på at få afholdt en ekstraordinær generalforsamling, der skulle konfirmere, at GF 
Stejlehøjen skulle optages i MGF, men nu er det lykkedes!
Der har ligget arbejde i sammenlægningen – og der vil komme mere, men i bestyrelsen er der 
enighed om, at det er en god beslutning og resultatet bliver godt.

Gravearbejde
Det er ingen hemmelighed, at der er gravet i Mogenstrup (og omegn) i 2021.
Vi har brugt en del tid på projektet og har haft en del kommunikation med parterne – men projektet 
er ikke færdigt endnu. Vi kunne godt tænke os, at det sluttede med en gennemgang af tracéerne 
med efterfølgende udbedring af skader mv. Det er klart en opgave for den nye bestyrelse.

Udvikling
Vi har deltaget i borgermøde om lokalplansforslag for ”den gamle genbrugsplads”. Det bliver 
spændende at følge det projekt.
Ligeledes bliver det spændende hvilke byggeaktiviteter, der sker for trekanten på Lovvej og på 
Stejlehøjen.

Fremtiden for MGF.
Vi håber alle på, at 2022 bliver et helt normalt år uden nogen corona eller andre dårligdomme.
Den nye bestyrelse skal færdiggøre det arbejde, som er sat i søen allerede:

• Eventuel beplantning på skråningerne på Højen 
• Udbudsmateriale på vedligehold af grønne områder for hele foreningen
• Administrativ færdiggørelse af sammenlægningen af de to foreninger

Blot for at nævne et par ting.
Er der allerede nu nogen, der har idéer til ”forbedringer”, skal I ikke holde jer tilbage med at melde 
ind.
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Forslag

1. Vedtægtsændring

§1 stk. 1 foreslås ændret fra:
Foreningens navn er MOGENSTRUP GRUNDEJERFORENING (MGF), og dens 
område er bebyggelser samt udstykningsområderne i Mogenstrup og Pederstrup.

Til

Foreningens navn er MOGENSTRUP GRUNDEJERFORENING (MGF), og dens 
områder er bebyggelser samt udstykningsområder i Mogenstrup og Pederstrup inklusiv 
lokalplansområder 1, 1.B1.1, M1.2, 1.B10.3, M7.1, 1.C2.3, 1.B3.4, 1.B3.5, 1.C2.4, 
1.B3.6. 
Se nedenstående kortuddrag fra BorgerGIS:
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2. Vedtægtsændring

§3 stk. 8 foreslås ændret fra:

På ordinær generalforsamling foretages valg af bestyrelse således: 
Der vælges 8 bestyrelsesmedlemmer for en 2 - årig periode, således at 4 
bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år (lige år), og 4 bestyrelsesmedlemmer 
vælges hvert andet år (ulige år).

Til

På ordinær generalforsamling foretages valg af bestyrelse således:
Der vælges 10 bestyrelsesmedlemmer for en 2 - årig periode, således at 5 
bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år (lige år), og 5 bestyrelsesmedlemmer 
vælges hvert andet år (ulige år).

3. Forslag modtaget fra Svalehøjen 19

Forslag om reetablering af beplantningen i bæltet på Svalehøjen bag vores hus samt 
kraftig beskæring af bunddækket, eventuelt fjernelse af en del af bunddækket, så de nye
træer/buske får mulighed for at vokse.
For nogle år siden blev der, efter aftale, fældet store gamle træer i bæltet bag vores hus.
Efterfølgende blev der plantet nye træer og buske, 8-9 stykker bag vores hus. Desværre
blev de ikke passet med vanding, så den første sommer overlevede kun 1 af buskene. 
Nu har bunddækket fuldstændig overtaget området. Derfor fremsendes dette forslag.

Mvh.
Jette Maack og Finn Frederiksen, Svalehøjen 19

Modforslag fra bestyrelsen: 
Der afsættes 200.000,- kr. til rydning af bevoksning, plastikdug, brokker mv. og plantning
af 5 – 10 singulære træer og græssåning på arealet. Uddybende materiale (tilbud mm.) 
præsenteres på generalforsamlingen.
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Egne Noter
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