Referat fra bestyrelsesmøde den
25. august 2021
Til stede : Jørgen, Michael, Anita, John, Nanna, Henrik, Torben
Afbud: Herbert, Janne

Dagsorden
1. Velkommen
Formanden bød velkommen til aftenens møde
2. Er der ændringer til dagsordnen?
Ingen ændringer
3. Godkendelse af seneste referat – eller kommentarer hertil
Referatet fra seneste bestyrelsesmøde er godkendt. Referatet mangler at blive lagt på
hjemmesiden (er offentliggjort på Facebook) Referatet vil snarest muligt blive lagt på
hjemmesiden.
4. Siden sidst
4.1. Formanden beretter
4.1.1. Fællesskabsstafet
Bestyrelsen har valgt ikke at gå ind i Fællesskabsstafetten.
4.1.2. Tilbud fra Tress
En gynge på Engen var gået i stykker. Gyngen er blevet repareret af
bestyrelsen. Reparationen er udmærket og bliver permanent, da en ny gynge
fra Tress koster 3000 kr.
4.1.3. Tilbud fra HedeDanmark på rydning af ”spidser”
Der er indhentet tilbud fra Hededanmark samt Grønt design på rydning af
nogle områder(spidser) på Ageren. Vi har et areal mere som vi ønsker ryddet
for beplantning. Vi indhenter nye tilbud fra tilbudsgiverne, som inkluderer alle
områder, der ønskes ryddet.
4.1.4. Toften 38 – afgrænsning mod sti
Der er noget bevoksning ved Toften 38, som mangler afklaring af ejerforhold.
Jørgen og John taler med beboeren på Toften 38 og afklarer ejerforholdet af
bevoksningen.
4.1.5. Arrangement ved Dagli’Brugsen 3/10-21
Vi deltager i arrangementet på vanlig vis, hvor medlemmerne kan komme og få
en snak med os, om løst og fast.
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4.2. Kassereren beretter
Vi har en beboer, hvor vi har gjort hvad vi formår for at inddrive kontingent, dog
uden held. Beboeren skylder nu en anselig sum, hvorfor vi nu sender sagen til
advokat/inkasso.
Foreningscentralen har, ved seneste kontingentopkrævning, lavet lidt rod i
udsendelsen af kontingentopkrævningerne. Der har derfor været en del arbejde for
kassereren, med at få tilbageført forkert opkrævet kontingent. Alt skulle nu være
bragt i orden. Og der er truffet foranstaltninger i medlemsregisteret. Derfor burde
lignende ikke kunne ske i fremtiden.
5. Evt. sammenlægning med Grundejerforeningen Stejlehøjen
5.1. Plan for sammenlægning
Grundejerforeningen Stejlehøjen har vedtaget at de ønsker sammenlægning med
MGF. Sammenlægningen er et punkt på den kommende generalforsamling i MGF.
Såfremt generalforsamlingen er positivt stemt, overfor bestyrelsens forslag om at
arbejde for en sammenlægning, vil vi gøre dette.
En evt. sammenlægning vil naturligvis kræve en ekstraordinær generalforsamling.
5.2. Svarskrivelse til Birthe og Per Grand om emnet.
Der er tilsendt bestyrelsen et skriftligt spørgsmål omkring sammenlægningen.
Jørgen og Torben formulerer et skriftligt svar på spørgsmålet.
6. Forslag modtaget fra Lokalråd Fladså
6.1. Etablering af plejelaug på Stejlehøjen
Bestyrelsen har drøftet emnet, og vi vil på nuværende tidspunkt ikke indgå i
plejelauget. Bestyrelsen vil tage emnet op igen, hvis Stejlehøjen på sigt indgår i
MGF.
7. Gartnerarbejder
Hvad skal sættes i gang?
Vi skal have klippet årets tilvækst på stierne.
Der udestår klipning med buskrydder rundt om bænke og legeredskaber.
Jørgen kontakter Hede danmark for rydning af tilvækst på samtlige stier, samt den
manglende klipning ved bænke samt legeredskaber.
Bestyrelsen har et ønske om at få beskåret bærbuskene på Engen.
Beskæring af bærbuske bliver en del af den samlede gartnerpakke i den kommende
aftale.
8. Aktionsliste
Bestyrelsens aktionsliste er gennemgået, og der er fulgt op på punkterne.
Torben sørger at få ajourført listen.
9. Generalforsamlingen
9.1. Indkomne forslag
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Der er 25.08.2021 indkommet et forslag fra et medlem, om etablering af
musiklegeplads, samt etablering af rutsjebanerør på det grønne område på
Bakken. Forslaget er stillet rettidigt og vil blive behandlet på generalforsamlingen.
Dette forslag er det eneste som bestyrelsen har modtaget.
Sidste frist for indsendelse af forslag er 26.08.2021
9.2. Vores forslag
Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamlingen
9.3. Forplejning?
Forplejningen af de fremmødte til generalforsamlingen vil være.
Øl, vand, kaffe og te.
Småkager i indpakning, samt indpakket chokolade
Håndsprit
Anita vil stå for indkøbet af forplejning.
10. Næste møde.
02.09.2021 kl. 18.30
11. Eventuelt
MGF deltager ved Fladså hallens generalforsamling den 06.09.2021, ved Anita og
Nanna.
Bestyrelsens julefrokost afholdes den 19.11.2021 kl. 17.00 hos Jørgen.
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Sekretær
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