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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. dagsorden: 
 
1. Opsamling siden sidst. 

a. Klipning af arealet: Efter forespørgsel er oplyst at arealet længst ude mod Gl. Århusvej ikke 
bliver klippet, da beboerne der smider træ og lignende på vores areal. Der bliver klippet i 2 
spor lige bag ved nr. 2 og 4.  

b. Julebelysning: Hanne indhenter pris hos Energi Viborg på etablering af stik på begge sider af 
vejen. Peder vurderer – efter at have konsultereret en hjemmeside - at LED-net pr. træ vil 
koste ca. 500 kr. Nettene er relativt nemme at montere for 2 mand som med lange koste 
ell. lign. kan løfte nettene på plads. 

c. Hjemmeside: Peder har oprettet en ny hjemmeside (Mosevaenget.dk) hvor det sidste 
referat er lagt ud. Det er endnu ikke lykkedes at lægge de gamle referater over. 
Hjemmesidens oprettelse tages med i formandens beretning på generalforsamlingen. 

d. Vejen er repareret, som besluttet på sidste møde. Pris 21.613 kr. 
 

2. Regnskab. 
a. Udkast til regnskab drøftet. Endnu ikke revideret. 

 
3. Forslag til budget og kontingent for 2015. 

a. Forslag til budget fremlagt og drøftet. Indtægten er baseret på uændret kontingent, og at 
samme antal som i år betaler sig fra arbejdsdage. 

b. Der er af revisionstekniske årsager indarbejdet en udgift til indløsning af depositum på 
35.000 kr., uanset denne udgift ikke forventes udløst. Der må derfor reelt forventes et lille 
overskud på driftsbudgettet, selvom det fremtræder med et mindre underskud. 

c. På ovennævnte baggrund foreslås der uændret kontingent for 2015. 
 

4. Generalforsamling torsdag d 19. feb. 2015. 
a. Mødested endnu ikke fastlagt. 
b. Hanne og Lars er på valg. Hanne er villig til genvalg. Lars er ikke. Hanne vil spørge et muligt 

emne om vedkommende er villig til at stille op (og fungere som dirigent ved 
generalforsamlingen). Senere drøftedes det ønskelige i, at aktivitetsudvalget er 
repræsenteret i bestyrelsen. 
 

5. Arbejdsdage. (og containerdage). 
a. 15/4 – oprydning efter vinteren og beskæring af rundeller. 
b. 18/5. 
c. 21/6 – Indsamling af brænde til Sankt Hans – container opstilles 19. – 29. juni. 
d. Arbejdsdag i f.b.m. beboerfest i august. 
e. 19/9. 



f. 24/10 – container opstilles 16. – 26. okt.  
g. Evt. arbejdsdage i forbindelse opsætning og nedtagning af julelys ved indgangen til 

Mosevænget. 
 

6. Eventuelt. 
a. Det blev drøftet, at det ville være hensigtsmæssigt at kunne maile til alle medlemmerne. 

Det kræver bl.a. et program til håndtering af dette, og vil også forudsætte en ændring af 
vedtægterne (som i øvrigt også vil være hensigtsmæssig i f.b.m. indkaldelse af forslag fra 
medlemmerne til generalforsamlingen). 

 
 

 

 

 

 


