Referat af bestyrelsesmøde den
25. august 2020 kl. 1900
hos Jørgen på Ageren 2

Dagsorden
1. Velkommen
Fremmødte: Jørgen, John, Nanna, Henrik, Herbert, Finn, Anita.
2. Er der ændringer til dagsordnen?
- ingen ændringer.
3. Godkendelse af seneste referat
(medsendt i indkaldelsen)
4. Siden sidst, orientering fra formanden
4.1. Lejerbo, fældning af træ.
- ja sæt i gang på højen.
4.2. Trailere, presenninger
- elastikkerne er slap, der sættes nye elastikker på de 2 trailer.
4.3. Vedligehold af aktiver (Armlæn på Højen, højbed på Engen, bænke, lejeredskaber,
mål).
- Der laves en arbejdsdag. d. 20/9- kl. 9:30 til ?. Højbed på engen, den ene kasser
blevet påkørt af gartner, der er tagtet kontakt til selskabet og vi afventer svar..
( skaden på højbedet er nu udbedret). Armlæn mangler på bænk på højen, alle
bænke skal afalges og olieres, græsset på hundeengen slås.
Skal vi afvikle flagstængerne?
Hundeengen, arbejdsdag?
4.4. Møde med Kommunen om pleje af Stejlehøjen. Afholdes 11/9 kl. 9-11
- Jørgen deltager, mere indfor herom senere.
4.5. Møde i Hyllinge om bosætningspolitik.
- Jørgen har deltaget i mødet og matrialer samt stradigie ligger på kommunens
hjemmeside.
4.6. Oprettelse af vejlaug – ny sag!
- Det er ikke Mogenstrup grundejerforening der skal overtage, der skal oprettes et
nyt laug. Mgf`s holdning er at budskabet skal spredes, omkring kommunens tiltag
til privatisering af alle kommunens veje. Det vil komme som punkt ved den
kommende generalforsamling. D. 6/10- kl. 19.
5. Grønne arbejder:
5.1. Gartnerstatus – er der noget at melde?
- Rydning og beskæring ved ståltrappern fra ageren op mod højen.
- Rydning af krat på højen der hvor Stofa`s mast stod.
- Fældning af træ der er gået ud på højen ikke fældet.
- På engen er et stykke græs ikke slået.
- Lilleparken vedligeholdelse af blomster bede.
- Rydning af stien på skræddrbakken.
5.2. Græsklipning på sti mellem Stenhusvænge og stien mod Engen
- Henrik og Jørgen afklare dandomæne faktura.
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6. Kassererens tur:
6.1. Status på kontingentinddragelse
- Der er 32 pr. dags dato der stadig mangler at indbetale deres kontigent.
7. Aktiviteter
7.1. Generalforsamling:
7.1.1.
Forberedelser? 50 personer
Øl og vand. Vi åbner – dåser uden glas
Kaffe og kage. Vi serverer
7.1.2.
Referent? Ja – Birgit vil gerne
8. Eventuelt.
Her kan alt diskuteres, men intet besluttes.
9. Næste møde:
Afholdes d. 15/9-2020 kl. 19 hos Anita på Toften 7
sekretær
Nanna Larsen
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