
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen ”Mosen” 19. nov. 2014 

 

Deltagere: 

Peder Eg Pedersen, nr. 27, formand 

Hanne Johansen, nr. 13, kasserer 

Lars Elsgaard, nr. 21 

Søren Panny, nr. 42 

Kurt Langeland, nr. 14 (referent) 

 

Referat i.h.t. den udsendte dagsorden: 

1. Konstituering (valg af sekretær). 

Kurt Langeland blev valgt til sekretær. 

 

2. Opsamling på evt. bemærkninger fra generalforsamlingen. 

Ingen – da de bliver dækket af dagsordenen. 

 

3. Status på vedligeholdelse af området. 

Hanne: Der er klippet græs 13 gange. Kontrakten dækker 12 gange. Der forventes ikke 

ekstrabetaling for den ekstra klipning. Firmaet styrer selv klipningen. Det har været nødvendigt, at 

påtale behov for klipning bag nr. 2 og -4 samt langs banestien (som blev drøftet på sidste 

generalforsamling). 

Runddellerne skal klippes ned på næste arbejdsdag. 

Det blev foreslået at etablere julebelysning langs alléen. Dette forudsætter etablering af elstik med 

måler.  

Hanne undersøger muligheden for etablering af elstik hos EnergiViborg. Om muligt etableres dette 

snarest til brug i år. 

Der kan evt. være tale om et emne til næste generalforsamling. 

Branddammen er igen vandlidende. Peder tager kontakt til Peter, for at få EnergiViborg til igen at 

rense afløbet. 

 

4. Vedligeholdelse af veje. 

Formanden har hos Colas indhentet tilbud på lapning af revner. Der er i alt ca. 95 meter revner. 

Colas’s overslag lyder på 17.290,00 kr. + MOMS. Det blev aftalt at iværksætte arbejdet snarest. 

I samme forbindelse har Colas anslået, at hovedrenovering af Mosevængets faste belægninger med 

60 kg asfalt/m2 og fræsning ned til kantbegrænsninger her og nu vil koste ca. 300.000 kr. + MOMS. 

Der er dog først behov herfor om nogle år. 

 

5. Økonomi: 



Da vejfondens 2 konti er på i alt ca. 760.000 kr. udarbejdes til næste generalforsamling budget med 

forslag til kontingentreduktion set i lyset af det under pkt. nævnt overslag for en hovedrenovering 

af vejene. Dette gøres færdigt på næste bestyrelsesmøde. 

 

Økonomisk status ved Hanne: 

Vejfonden består af 2 konti på h.h.v. 628.124 kr. og ca. 130.000 kr. – i alt ca. 760.000 kr.. 

Dritskontoen (Nordea) udgør p.t. 143.000 kr.. 

Kontoen hos Den Jyske Sparekasse (Skals) udgør ca. 8.500 kr.. 

Budgettet holder. Bl.a. har vinteren foreløbig været billig. Der er brugt 5200 kr. til containere og 

festen holdt sig indenfor det budgetterede på 12.000 kr.. 

 

6. Foreningens hjemmeside: 

Emnet var også oppe på generalforsamlingen, hvor revisoren tilbød assistance til Lars. 

Lars vil gerne ophøre med at vedligeholde hjemmesiden. 

Det blev aftalt at formanden overtager hjemmesiden – ”uden at love noget”.  

Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde, når formanden har fået adgangskode m.v. fra Lars og 

har haft mulighed for at vurdere arbejdet. 

 

7. Etablering af ”badebro”. 

Kurt: Broen var ikke tænkt til badning men til fiskeri m.v..  

Det vurderedes dog, at kommunen ikke ville give tilladelse til etablering af en sådan så efter en 

drøftelse blev forslaget skrinlagt.  

 

8. Eventuelt. 

Generalforsamling blev aftalt til kl. 19.00 torsdag 19. feb. 2015. Sted ikke afklaret. 

Næste bestyrelsesmøde aftalt til kl. 17.00 tirsdag 20. jan. 2015 hos Peder Eg. 


