
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen ”Mosen” 18. nov. 2016 
 
Deltagere: 
Peder Eg Pedersen, nr. 27, formand 
Hanne Johansen, nr. 13, kasserer 
Søren Panny, nr. 42 (meldt afbud) 
Jørn Knudstrup Olesen, nr. 22 
Kurt Langeland, nr. 14 (referent) 
 
Bilag: Tilbud fra firmaet Handyman. 
 
Referat i.h.t. dagsorden: 
 
1. Siden sidst. 

a. Opretning af brosten. 
Peder har forsøgt at få kontakt med firmaet. Forsøger igen – evt. med et andet firma.   
 

b. Revner i asfalt. 
Skal repareres igen til efteråret 2017(for koldt nu). 
  

c. Dårligt udførte lapninger af asfalt efter omlægning af fjernvarmestik. 
Hanne tager fat i EnergiViborg. 
 

d. Hestefolden. 
Ansøgning trukket tilbage. 

 
     

2. De grønne områder. 
HedeDanmark overholdt ikke kontrakten vedr. pasning af arealet, hvorfor samarbejdet er 
ophørt, og der er tegnet kontrakt med fimaet ”Handyman”. 
Kontrakten fremgår af vedhæftede tilbud, som blev gennemgået på mødet. 
Der er lagt op til græsslåning ca. hver 14. dag. Peder opfordrede til, at græsslåning sker 
efter behov frem for med faste intervaller. Hanne håndterer dette og således, at vi får det 
antal klipninger vi betaler for.  
 
Jørn foreslår at der plantes enkelte (f.eks. 3 stk) solitære træer ud mod vejen overfor 
nybyggeriet ved Søndersø. Der arbejdes videre med dette. 
 
”Sneberedskabet” varetages af Peder med Hanne som backup.  
 
Særlig aftale med Handyman: 
- De 4 NV-lige rondeller: Buske beskæres og selvsået eg fjernes. 
- De 6 NØ-lige rondeller: Skæres til og selvsået eg fjernes. 
- Træ på legepladsen beskæres. 

 
Reduktion af kontingent:  
Det slås fast, at i forbindelse med sommerfesten, er det kun aktivitetsudvalget, der kan 
opnå reduktion af ekstra kontingent til havedage. 



Reduktion af ekstra kontingent til havedage opnås ved deltagelse i havedag med 500 kr. pr. 
gang dog højst 1000 kr. i alt pr. år. Kan man ikke deltage kan man efter aftale med et 
medlem af bestyrelsen udføre tilsvarende arbejde en anden dag. 
 

3. Økonomi. 
Budgettet ser ud til at holde. Det disponible beløb udgør pt. 60.775 kr. Ikke yderligere 
bemærkninger. 
 

4. Status på fiberløsning (p.t. ikke noget nyt – bortset fra brev til tilmeldte).  
Implementering af fiber-bredbånd ved ENIIG (tidl. EnergiMidt) kører planmæssigt. 
Der vil være etableret forbindelse senest 1. juli 2017. Kurt mente at Eniig under 
informationskampagnen havde lovet forbindelse inden jul i år! 
Traceet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udførelsen sættes i værk. 
Herudover er grundejerforeningen ikke involveret i projektet. 
Peder kunne oplyse, at uanset om de tilmeldte har tegnet sig til et abonnement på en 
60/60-forbindelse, vil der blive etableret en 100/100-forbindelse (men til den aftalte pris). 
Endvidere ville routeren blive leveret gratis. 
 
 

5. Generalforsamling. 
a. Generalforsamling planlægges til mandag 27. februar 2017. Hanne tager kontakt til 

Søndermarkskirken m.h.p. at afholde den i et af deres mødelokaler. I givet fald skal vi så 
selv medbringe kaffe. 

b. Jørn og Hanne er på valg. 
c. Hanne har økonomien klar til næste bestyrelsesmøde (17. januar kl. 14.00 hos Hanne) så vi 

er klar til generalforsamlingen. Revisoren (Martin) er væk på det tidspunkt, så Hanne tager 
kontakt til en af suppleanterne (Sonja nr. 26 eller Keld nr. 28) m.h.p. godkendelse af 
regnskabet til den tid. 

d. På generalforsamlingen lægges op til (om nødvendigt ved vedtægtsændringer) at 
- al kommunikation med medlemmerne sker digitalt fremover 
- fristen for forslag til generalforsamlingen afkortes 
- betalingen af kontingentet fremrykkes. 
Peder ser indledningsvis på de tre punkter mhp præcisering på næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Eventuelt. 
Intet drøftet. 


