25/2-21

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Mogenstrup Grundejerforening.
Vi prøver, på trods af gældende forsamlingsrestriktioner at indkalde til ordinær
generalforsamling

torsdag den 25. marts 2021 kl. 1900
i Fladså Hallens festlokale.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning.
Indkomne forslag.
Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
Budget 2021, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisorer og suppleanter.
Eventuelt.
Ad 5:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest den 18. marts 2021.
Forslagene bedes afleveret til Jørgen Stange Jensen, Ageren 2 eller sendt på e-mail
til formand@mogenstrupgf.dk

Ad 8:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Anita Rye Sørensen (
Nanna Larsen (modtager genvalg)
Michael Rasmussen (modtager genvalg)
Herbert Hansen (modtager genvalg)
Suppleanter:
Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen og én revisorsuppleant

Ad 9:

Revisorer:
Birgit Stange Jensen.

Som altid vil vi uddele ”stemmesedler” inden generalforsamlingen.
OBS: Vi kender ikke regeringens restriktioner på dagen, hvor generalforsamlingen skal
afholdes, så vi forbeholder os naturligvis ret til at udsætte. En eventuel udsættelse vil blive
meddelt ved husstandsomdeling ca. 1 uge før.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Stange Jensen
Formand
www.mogenstrupgf.dk

Bestyrelsens beretning for året 2020
Først en kort gennemgang af de arrangementer, som vi har deltaget i:
Fastelavn
Atter blev det traditionelle fastelavnsarrangement arrangeret i samarbejde med Dagli’Brugsen.
Arrangementet var velbesøgt og igen i år inviterede Dagli' Brugsen på chokolade og boller inde i
butikken. Der blev som altid kåret både kattekonger og -dronninger samt bedste udklædning.
Præmierne sponseret af MGF.
Sankt Hans arrangement
Sankt Hans arrangementet blev aflyst på grund af restriktionerne i forbindelse med Corona
pandemien.
Julearrangement
Juletræet ved Dagli’Brugsen blev hentet lokalt, sat op og tændt. Det kunne dog godt have været
tændt i flere timer i døgnet. Det arbejder vi på til næste Jul.
Dagli’Brugsen havde samarbejde med idrætsforeninger m.fl. arrangeret en julemarch rundt i
Mogenstrup, hvor der var muligt for deltagerne at gå i ”små bobler” og derved overholde
forsamlingsrestriktionerne.
MGF stod klar ved søen på Brinken med en godtepose til børnene og et smil bag mundbindet.
Arrangementet var en stor succes for både deltagere og foreninger. De deltagende børn fik fyldt
sokkerne til bristepunktet.
Gartner
Den 3-årige aftale med HedeDanmark om ”ordinært vedligehold” kører upåklageligt. Vi har betalt
ekstraordinært for vanding af træer på Svalehøjen. De led meget i den meget tørre sommer.
Beplantning på Højen
Det blev på sidste års generalforsamling vedtaget, at der skulle plantes laurbær på Højen mod 3
parceller på Toften. Planterne kom i jorden lige inden årsskiftet og har derfor oplevet den første
sne og kælkene i den forbindelse.
Vi fik et rigtigt godt tilbud på plantningen, så der blev ikke brugt det afsatte beløb.
Indtrykket af planterne er positivt, men vi må indrømme, at det ser lidt ufærdigt ud – vi vil overveje
om det overskydende beløb skal bruges til at plante langs den sidste parcel.
Rydning af Højen
HedeDanmark har afsluttet sidste etape af rydningen af Højen – der mangler at blive sået græs,
når dette er muligt vejrmæssigt.
Trailerordning
I 2020 har trailerordningen som altid ”kørt” godt.
Jeg vil gerne igen i år gentage: Husk at hæve næsehjulet – også på nettraileren!
Ordningen kan kun være en succes, hvis alle passer på trailerne, rengør dem efter brug og melder
ind, hvis der opdages nogen fejl eller mangler.
Hjertestarter
Hjertestarteren, som vi satte op på Dagli’Brugsen har været ”ude på job”. Det er tid til at skifte
elektroder og batterier i år, så det får vi gjort, så den er klar igen.
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Biodiversitet – blomsterenge.
Der blev nedsat et lille udvalg, som skulle komme med forslag. Tiderne har gjort, at der har været
begrænset mulighed for at mødes. Et oplæg fra gruppen vil blive gennemgået under et senere
punkt.
Fremtiden for MGF.
Vi håber alle på, at 2021 bliver et lidt mere normalt år. Vi startede dog året med ikke at arrangere
Fastelavn, men håber på, at generalforsamlingen kan afholdes uden restriktioner.
Vi har holdt de første video-bestyrelsesmøder i år og vil i foråret gå en ”Tour de Mogenstrup” for at
kunne prioritere arbejder og for at kunne igangsætte ændringer/forbedringer i området.
Er der allerede nu nogen, der har idéer til ”forbedringer”, skal I ikke holde jer tilbage med at melde
ind.
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Noter
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Flere noter
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