Referat bestyrelsesmøde
27. maj 2021 kl. 1900
Hos Nanna på Højen 21
Deltagere: Jørgen, John, Nanna, Torben, Herbert, Henrik
Afbud: Anita, Michael

Dagsorden
1. Velkommen
Formanden bød velkommen til mødet
2. Er der ændringer til dagsordnen?
Der er ingen ændringer til dagsordenen
3. Godkendelse af seneste referat – eller kommentarer hertil
Referatet er godkendt uden bemærkninger
4. Siden sidst
4.1. Formanden beretter
4.1.1. Status på flissituationen på Højen
Der vil i første omgang ikke komme flis på skråningen på Højen ned mod
Ageren. Udgiften til det er for stor. Hededanmark vil i stedet for blive bedt om
at bekæmpe ukrudtet.
4.1.2. Mogenstrup grundejerforening er medlem af Fladså Hallen
MGF er nu medlem af Fladså Hallen
4.1.3. Henvendelse fra Kildelauget om kontingent – status?
Kildelauget oplyser at de mangler kontingent indbetaling fra MGF.
Formanden beder Kildelauget om at sende kontingentopkrævning, denne gang
skal den sendes til MGF`s kasserer mailadresse.
4.1.4. Parkering på firkanterne (vejene)
På opfordring fra et medlem, har vi omdelt en skrivelse på Åvænget, hvor det
pointeres at der ikke må parkeres trailere, campingvogne eller andet lignende
på vejene. Årsagen til dette var at der i det område var parkeret en stor trailer
ved firkanten, så bla. Skraldemanden ikke kunne komme rundt.
MGF har observeret at der mange steder parkeres med sådanne køretøjer og
firmabiler på vejene og dette er ikke tilladt.
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MGF har et ”parkeringsskriv” af ældre dato, formanden og kassereren kigger
på en ny formulering af dette skriv. Derefter bliver det vurderet hvor skrivet skal
uddeles og hvordan vi får denne tiltagende brug af vejene som p. plads
stoppet.
4.1.5. Invitation til fællesskabsstafet
Næstved kommune har indbudt MGF til en fællesskabsstafet. Det er en stafet
for foreninger i Næstved kommune. Der er informationsmøde den 2.6.
bestyrelsen overvejer om vi skal deltage på mødet.
4.1.6. Trailerordning – ændring af placering af Trailer 4
Trailer nr. 4 er flyttet fra Ryttervænget til Dagli brugsen parkeringsplads.
4.1.7. Stejlehøjen – bestyrelsesmøde
Kassereren har deltaget i bestyrelsesmøde i Stejlehøjens grundejerforening.
Der er generalforsamling 3.6.
Ved den lejlighed vil der blive stemt om en sammenlægning med MGF.
Hvis det er tilfældet at Stejlehøjen vedtager det, skal det først vedtages på
MGFs kommende generalforsamling før det kan blive en realitet.
5. Grønne arbejder
5.1

Grøn tur – og beslutninger i forbindelse hermed
Skråningerne på Højen vokser lidt til igen, gartneren er blevet bedt om at holde
det nede med en buskrydder.
Den ny anlagte græsplæne på Højen er ikke så vellykket, der stikker rødder op
flere steder.
John aftaler et møde med Hededanmark, hvor vi præciserer dette og nogle
andre ting vi så på turen.

5.2 Møde med HedeDanmark omkring justering af vedligeholdet
Dette tager vi samtidig med mødet nævnt herover.
6. Økonomi
6.1 Status på finanserne? - Henrik beretter
Foreningscentralen har sendt fuld kontigentopkrævning ud til alle
andelsboligforeninger og Lejerbo. Den opkrævning skal der ses bort fra, da det
er en fejl fra Foreningscentralens side.
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Der vil blive udsendt en ny opkrævning på det korrekte beløb, som vil blive
sendt til formanden for foreningen. Det var sådan det skulle have været fra
start.
MGF havde et beløb tilgode hos Hededanmark, som nævnt i det forrige
referat. Vi har nu modtaget en kreditnota fra hededanmark på beløbet.
Vi har stadig en del der ikke betaler kontingent til MGF. Vi vil opfordre folk til at
betale til fællesskabet, da det kommer os alle til gode, med bla. Velplejede
fællesarealer.
7. Hjemmeside
7.1 Har I kommentarer?
Formanden og sekretæren kigger på en ajourføring af hjemmesiden
8. Arrangementer
8.1 Sankt Hans. Coronaforholdsregler?
Som det ser ud pt. er der ingen Coronaforholdsregler 23.06.2021. Men vi
følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger til hver en tid.
Vi omdeler en invitation, formanden og sekretæren udarbejder en invitation
8.2 Generalforsamling. Alternativ til Fladså Hallen?
Vi hører menighedsrådet om det er en mulighed at leje menighedshuset.
9. Aktionsliste
Gennemgang – nye punkter?
Listen er gennemgået og ajourført
10. Næste møde.
Bestyrelsen mødes 19.06. til brændeindsamling til Sankt hans bålene.
11. Eventuelt
Referent:

Torben Hammer
sekretær
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