Referat fra bestyrelsesmøde den
15. september 2022 kl. 1900
hos Jørgen
Fremmødt: Jørgen, John, Nanna, Michael, Torben, Herbert, Birthe, Janne, Henrik
Afbud: Heidi
Dagsorden
1. Velkommen
Formanden bød velkommen til aftenens møde
2. Er der ændringer til dagsordnen?
Ingen ændringer til dagsordenen
3. Godkendelse af seneste referat – eller kommentarer hertil
Referatet er godkendt uden bemærkninger
Opsamling på sidste møde
Ny bund i trailer 1
Herbert har endnu ikke nået at kigge på en ny bund til trailer 1.
Herbert oplyser at der er forsvundet næsehjul fra 2 trailere. Bestyrelsen formoder at det
er drengestreger. Der vil blive indkøbt et par nye.
Stien i skoven bagved Kilden
Sti i skoven bagved Kilden er rettet op, der hvor der samlede sig vand. Materialet
forsvinder når det regner, der er derfor behov for at vi anskaffer noget stabilt materiale
f.eks. knust beton eller slotsgrus.
Manglende skilt på Stejlehøjen
Jørgen henvender sig til kommunen ang. Stejlehøjs skiltet
Birthe oplyser at hun løbende oplyser kommune omkring manglende skilte i Mogenstrup
Oversigtsforhold ved udkørsel fra Brinken
Birthe henvender sig til Kommunen ang. dette forhold.
4. Siden sidst
4.1. Formanden beretter
4.1.1. Indkommen post
Hvidvaskregler hos Betalingsservice.
Vi har nogle udeståender på dette område, Henrik kigger på at få det løst
4.1.2. Nordea fonden
www.mogenstrupgf.dk

Nordeafonden afholder 4 online webinarer omhandlende, hvordan man søger
midler hos Nordeafonden.
Jørgen har tilmeldt sig alle 4 webinarer, det vil være fint med flere
bestyrelsesmedlemmers deltagelse.
Link til tilmelding er HER
4.2. Kassereren beretter
Der har ikke været mange udgifter og der har været enkelt kontingent
indbetalinger. Ellers intet at berette.
Der skal skrives på hjemmesiden, at al henvendelse fra ejendomsmæglere ang.
hussalg skal rettes til Kassereren
Henrik og Jørgen forfatter en passende tekst til hjemmesiden.
5. Gartnere
5.1. Status på 12 m-bæltet
Jørgen har ringet til HedeDanmark og rykket for status på opstart. HedeDanmark
har svaret, at de starter medio september. Bestyrelsen ser frem til en snarlig
opstart på rydningen.
Årets tilvækst.
HedeDanmark er rykket for at klippe årets tilvækst tilbage, der er endnu ikke sket
noget.
5.2. Bordet rundt – input fra bestyrelsen
Birthe: Bænkene er ikke klippet fri som aftalt.
Jørgen rykker for dette, samtidig med at der rykkes for at få klippet årets tilvækst.
Birthe: Der er 2 kirsebærtræer på Højen der ser ud til at være syge. Vi skal have
gartneren skal kigge på de 2 træer.
5.3. Nyt udbudsmateriale, status fra arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen har haft det 1. møde, hvor det blev aftalt at det vil skabe mest
overblik over gartnerarbejdet, ved at gå en tur og se på de grønne områder.
Den er planlagt til 16.09.
6. Arrangementer
6.1. Troldeløbet
Lokale foreninger arrangerer Troldeløbet søndag 18.09. kl. 10.00. Løbet starter
ved kroen og er både et cykelløb og en løbe/vandrerute.
Støt op om arrangementet.
Flere bestyrelsesmedlemmer havde ikke set opslaget, spørgsmålet er hvordan vi
som forening bedst synliggør, når der er foreningsarrangementer. Opfattelsen er at
www.mogenstrupgf.dk

der er mange der ikke ser opslagene på f.eks. Facebook. Husstandsomdeling af
flyer er nok heller ikke gangbar længere, da mange ikke jævnligt tømmer
postkassen eller interesserer sig for hvad der er i postkassen.
Bestyrelsen efterlyser gode forslag fra medlemmerne, til hvordan kommende
arrangementer bedst promoveres.
7. Næste møde.
15/11-22 Hos Torben, Højen 20
8. Eventuelt
MGF er ejer af en flagalle. MGFs medlemmer er nok ikke informeret omkring dette. Det
skal udbredes via hjemmesiden.
Janne foreslår at bestyrelsen udarbejder en MGF folder. Hvor der forklares hvad MGF
står for og hvilke aktiver vi er i besiddelse af. Janne og Jørgen stikker hovederne
sammen og udarbejder et forslag.
Nanna: Festudvalget består af Nanna og Janne, der mangler stadig en tredje deltager i
udvalget.
Bestyrelsens årlige julefrokost afholdes 6 januar 2023
Torben Hammer
Sekretær

www.mogenstrupgf.dk

