Bestyrelsesmøde
17. august 2022 kl. 1900
hos Herbert
Deltagere: Herbert, Jørgen, Henrik, Torben, Heidi, Ken, Nanna, Birthe, Jan, John
Afbud: Michael, Janne

Dagsorden
1. Velkommen
2. Er der ændringer til dagsordnen?
Ingen ændringer
3. Godkendelse af seneste referat – eller kommentarer hertil
Referatet er godkendt, uden kommentarer
4. Siden sidst
4.1. Formanden beretter:
4.1.1. Ind og ugående Post:
- Mailkorrespondance med Stejlehøjen 42 omkring regler for opførsel af
carport
- Mailkorrespondance med Stejlehøjen 204 (Trærødder)
- Mailkorrespondance med Højen 35 (skygge fra træ på fællesareal)
Træet, som er et egetræ, blev som lovet, behandlet på bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen blev enige om, at egetræet rører vi ikke.
- Skraldespande ”på” Engen
Grundet MGFs henvendelse til Vej og park, er der blevet opsat 2
skraldespande på engen.
4.1.2.
- Bump ved Dagli’Brugsen
Grundet MGFs henvendelse til Vej og Park, er vejbumbet blevet afraspet og ny
asfalteret.
- Chikane på Brinken.
Vi har fået klager over knallertkørsel på stierne, bla. på Brinken. Bestyrelsen
har henvendt sig til Center for trafik omkring problemet, vi afventer at høre fra
Center for trafik.
Der er den samme udfordring med knallerter på Højen, vi henvender os til
lokalpolitiet og orienterer dem om udfordringen med generel knallert kørsel på
gangstierne.
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- Oversigtsforhold på Brinken
Oversigtsforholdene, når der køres ud fra Brinken, er ikke særligt gode. Jørgen
vil henvende sig til kommunen, og bede dem kigge på forholdene.
4.1.3. Status på trailer-kasko/ trailer generelt
Vi har fået stjålet en trailer og har meldt det til forsikringen. Henrik finder
kvitteringen og sagen kan så overlades til kaskoforsikringen
Herbert meddeler at der hul i ladet på Trailer 1. Herbert finder en løsning på
hullet og får det fikset
4.1.4. Liste over aktiver
Formanden foreslår at vi udarbejder en liste over MGFs aktiver. Der er i
bestyrelsen enighed om at det er en god ide, da vi efterhånden har en del
aktiver (PC-monitor, mikrofon mv.).
Formanden udarbejder en aktivliste.
4.2. Kassereren beretter
4.2.1. Status på kontingentopkrævning.
Kontingent opkrævninger til Stejlehøjen 66 og 88 kunne ikke afleveres af
PostNord.
Heidi afleverer brevene, som PostNord ikke kunne aflevere.
Der er indkommet 524.000 i kontingent indbetalinger, ud af 624.000. det er
fornuftigt, på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen forventer at de resterende
snart vil få betalt kontingentet.
Budgettet ser generelt fint ud, dog er budgettet for Græsslåning på Stejlehøjen
opbrugt
5. Gartnere
5.1. Status på 12 m-bæltet
Planen var at 12 m. bæltet skulle være ryddet i maj og være færdig i oktober.
Gartneren er endnu ikke startet op på opgaven. Jørgen rykker for opstart.
5.2. Græsslåning, ordinært vedligehold
Der bliver ikke klippet ved bænke og årets tilvækst bliver ikke klippet tilbage, der er
tilmed områder der ikke bliver klippet græs på. Vi rykker endnu engang
Gartneren, for at få ham til at overholde kontrakten han har med MGF.
5.3. Stejlehøjen, ved den gamle grusgrav. ( jvf. mail fra Lokalrådet)
Kommunen ønsker at lokale plejer området en gang imellem. De søger derfor
frivillige der vil fjerne invasive arter. Kommunen plejer området hver 5. år.
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Bestyrelsen efterlyser en plan fra kommunen, for hvordan og hvad der ønskes
fjernet. Hvorfor tilbagemeldingen til kommunen er, at vi ønsker at se en plan for
området, før vi foretager os yderligere.
5.4. Nyt udbudsmateriale, nedsættelse af arbejdsgruppe
MGF skal have ny gartneraftale.
Udbudsmateriale for grønt vedligehold skal udarbejdes for den nye og større
Mogenstrup Grundejerforening.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 4-5 stykker.
Jørgen, Torben, Henrik, Heidi, Jan, har meldt sig.
Gruppen afholder 1. koordineringsmøde 25.06. kl.19.00. Jørgen indkalder til
mødet.
6. Arrangementer
6.1. Status på Sankt Hans – arrangementet
Sankt hans var igen en succes, dog manglede der en sang ved bålet.
Der kunne ønskes noget bedre planlægning af Sankt Hans arrangementet.
Derfor kan der med fordel nedsættes en festkomite der sørger for organiseringen
af Sankt Hans arrangementet.
Nanna vil gerne stå for at få nedsat et festudvalg. Nanna spørger Janne om hun vil
deltage. Måske gruppen kan bruge en frivillig mere.
6.2. Kommende julearrangement
Herbert sørger som sædvanligt for juletræ..
7. Næste møde.
15/9-22 hos Jørgen.
8. Eventuelt
- Aktionsliste blev gennemgået
- Galger til fastelavnstønder er et ønske som vi arbejder med. Herbert får fremstillet
nogle galger.
- Ken og Jørgen kigger på at få oprettet stien i skoven bagved Kilden.
- Stejlehøjsskiltet ved rundkørslen er bortkommet, vi anmelder det til kommunen.
Torben Hammer
Sekretær
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