
Referat fra bestyrelsesmøde 15. februar 2022 
Mødet blev afholdt hos Jørgen, men også online via Jitzi

Deltagere: Jørgen, Henrik, John, Michael, Herbert, Torben, Birthe, Nanna,

Afbud: Janne, Bent

Dagsorden

1. Velkommen
Formanden bød velkommen til aftenens møde som var et hybridmøde, både fysisk og 
via Jitzi

2. Er der ændringer til dagsordnen?
Ingen ændringer til den udsendte dagsorden

3. Godkendelse af seneste referat – eller kommentarer hertil
Referatet godkendt uden anmærkninger

4. Siden sidst
4.1.Formanden beretter

4.1.1. Forslag fra medlem
Forslag modtaget til GF ang. 12m. bæltet  med træer og krat på Svalehøjen.  
Bestyrelsen er i gang med et andet forslag til, hvad der skal ske med det 
bælte.
Henrik får udarbejdet et forslag klar til GF fra bestyrelsen. 

4.1.2. Kort til Dagrofa
Anita stod som indehaver af bestyrelsens indkøbskort hos Dagrofa.
Vi har fået 2 nye brugerkort til Dagrofa

4.1.3. Idéfase til DSB-værksted
Da området er udenfor MGFs område, vil MGF ikke aktivt deltage i debatten 
omkring DSB værkstedet ved Fårebakkerne.
Hvis vi modtager noget ang. det fra medlemmerne, vil bestyrelsen vi det videre
til Lokaltrådet. Bestyrelsen mener at Lokalrådet er det rette forum.

4.1.4. Tilbudskatalog fra Tress
Vi har modtaget et nyt legeredskabsskatalog fra Tress. Kataloget opbevarer 
formanden, vi kigger i det hvis behovet opstår. Pt. Er der ingen planer ang. nye
legeredskaber.

4.1.5. Faktura fra Falck
Dagli brugsen har i 2020 ved tidligere uddeler, bestilt et service hos Falck på 
MGFs hjertestarter, der som bekendt hænger på muren ved Dagli brugsen.
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Fakturaen for dette service har COOP betalt i første omgang. Nu har COOP 
fået returneret pengene, da COOP har fundet ud af at hjertestarteren ikke er 
deres. Nu er regningen endt hos MGF. Men vi betaler ikke regningen da vi selv
klarer servicen på vores hjertestarter. MGF mener ikke vi skal betale fakturaen 
når vi ikke har bestilt det service.

4.1.6. Generalforsamling i Fladså Hallen
Da vi er medlem af Fladså hallen, deltager vi i generalforsamlingen. 
Formanden vil repræsentere MGF, hvis formanden er forhindret, skal der 
findes en substitut.

4.1.7. Generalforsamling i Kildelauget
Nanna repræsenterer MGF ved generalforsamlingen i Kildelauget.

4.1.8. Ekstraordinær generalforsamling (MGF)
Den ekstraordinære generalforsamling der udelukkende omhandler 
sammenlægningen af Mogenstrup Grundejerforening og Grundejerforeningen 
Stejlehøjen er indkaldt og afholdes onsdag den 23.02.2022 kl. 19.00 
Bestyrelsen mødes til et kort møde på dagen kl. 18.30.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i Kultursalen i Fladsåhallen.

5. Kassereren beretter

5.1.Foreløbigt årsregnskab 2021
Regnskabet blev gennemgået i overskrifter
Henrik vil få regnskabet revideret af revisorerne.

5.2.Budget 2022
Henrik kontakter Grundejerforeningen Stejlehøjen og får et regnskab for 2021. Så 
vi kender drifts udgifterne i det område. 
Jørgen og Henrik vil herefter udførdige et budget  over udgifterne for den samlede 
grundejerforening. Dette budget skal danne grundlag for størrelsen på 
medlemskontingentet i den nye samlede grundejerforening.

I tilfælde af at afstemningen falder gunstigt ud med hensyn til sammenlægningen af
de 2 grundejerforeninger, skal vi have et budget klar, der omhandler hele den nye 
grundejerforening.

6. Arrangementer
6.1.Fastelavn søndag den 27.02.2022 kl. 14.00 ved Dagli brugsen

Der vil være 3 tønder til børn inddelt i 3 aldersklasser.
Der skal indkøbes præmier til kattedronninger og kattekonger i alle 3 kategorier, 6 
præmier a 100kr.
Der skal være en præmie til bedst udklædte dreng og bedst udklædte pige.

Nanna vil gerne indkøbe de 8 præmier á ca. 100 kr.
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Jørgen vil gerne indkøbe de tønder 3 stk. 2 trætønder og 1 paptønde til de 
mindste.
Jørgen vil spørge Janne om hun vil står for en festlig udsmykning af tønderne.

Herbert har meldt sig som foreningens fotograf ved arrangementet, det er vigtigt at 
få taget nogle gode billeder af dagen, børnene og de festlige udklædninger.. 
MGFs bestyrelse mødes udklædt kl. 13.00 ved Dagli brugsen.

7. Aktionsliste
Aktionslisten er gennemgået, og der er taget aktion på punkterne der udestår.
 Ved næste ”rigtige” bestyrelsesmøde skal der fastlægges en dato for bestyrelsens 
årlige grønne tur i området.

8. Næste møde.
Der er et kort bestyrelsesmøde inden den ekstraordinære generalforsamling den 23. 
februar kl. 18.30 i Kultursalen

9. Eventuelt

Birthe mødes 14.03.2022 med gartneren, der skal etablere ”Vild med vilje” på Engen

Henrik har henvendt sig til kommunen ang. det manglende gadelys. Forsyningen har i 
dag kørt gennemgang i Mogenstrup.

Jørgen: Stien i gennem skoven har kommunen lovet slotsgrus, der er intet sket endnu.

Herbert foreslår vi går en tur i området, når Norlys har færdigmeldt arbejdet med 
nedlægning af fiber i Mogenstrup. Dette fordi vi synes at retableringen har en del 
mangler. Dette kommer med som et punkt på næste møde.

 
Torben Aaris Hammer
Sekretær
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