
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen ”Mosen” 24. maj 2016 
 
Deltagere: 
Peder Eg Pedersen, nr. 27, formand 
Hanne Johansen, nr. 13, kasserer 
Søren Panny, nr. 42 
Jørn Knudstrup Olesen, nr. 22 
Kurt Langeland, nr. 14 (referent) 
 
 
Referat i.h.t. dagsorden: 
 
1. Siden sidst. 

a. Oprydning med ekstern assistance. 
Grenene, der sidste havedag var samlet sammen langs adgangsvejen, er netop fjernet. 
Forsinkelsen skyldtes entreprenørens sygdom.  
Ifølge entreprenøren finder der formentlig stofmisbrug sted i området ned mod flaske- og 
papircontainerne, som blev ryddet sidste havedag. Hanne orienterer politiet herom. 
Der er ifølge entreprenøren registreret bjørneklo i det opryddede område. Hanne spørger 
kommunen om, hvorledes vi skal forholde os. 
Jørn spurgte til hvor stor en del af grunden, der tilhører grundejerforeningen.   
 

b. Fejning af Mosevænget. 
Peder har foranlediget fejning af de faste arealer. 
 

c. Opretning af brooverkørsler. 
Peder har tilkaldt brolægger mhp udbedring af overkørslerne. Overslag (formentlig 10 – 15 
t.kr.) forventes snarest. 
 

2. Drøftelse af etablering af fiber i Mosevænget (se vedhæftede status). 
Vedhæftede status viser, at der er nok positive tilbagemeldinger(pænt mere end 16)  til, at 
individuel tilslutning til fiber er en mulighed; men der er ikke nok til en fælles løsning, som 
kræver at alle vil tilslutte sig. 
Den servitut, der krævede at alle var sluttet til YouSee, er aflyst ved lov for flere år tilbage. 
 
Det blev besluttet, at der indkaldes til fællesmøde med EnergiMidt (i kirkens store sognesal 
om muligt). Peder har initiativet. 
 

3. Forrentning af foreningens midler i vejfonden. 
Det aftaltes, at med henblik på at få en bedre forrentning af foreningens midler investeres 
vejfondens midler således, at ca. 300 t.kr. placeres i obligationer med ca. 10 års restløbetid 
og resten af vejfonden placeres i 20-årige obligationer. Peder aftaler de nærmere detaljer 
med banken. 
 

4. Indsats på kommende arbejdsdage.  
a. Container opstilles 22/6 (Én ved nr. 10 og én ved nr. 15) og er der til 3. juli.  
b. Nogle af beboerne nærmest mosen har aftalt med bestyrelsen at ”renovere”potentil-

hækken ned mod mosen. Det afklippede materiale puttes i containerne. 



c. Græskanterne skal klippes længere ind under beplantningerne. Hanne taler med ”klippe”-
manden. 

d. Indsatsen for deltagelse i en havedag belønnes generelt med et nedslag på 500 kr. pr. gang 
– dog et maksimalt nedslag på i alt 1000 kr. pr. år.  
 

5. Hensmidning af haveaffald. 
a. Det henstilles at man ikke deponerer haveaffald på fællesarealerne. 
b. Ligeledes henstilles at man ikke smider poser med hundelort i fællesarealerne. 

 
6. Eventuelt. 

a. Der er enighed om at der på næste generalforsamling skal lægges et forslag op om, at al 
skriftlig kommunikation erstattes af digital kommunikation. 
 

b. Den ordinære generalforsamling i 2017 blev fastlagt til tirsdag i uge 9. 
 

c. Næste bestyrelsesmøde 1. nov kl. 10 hos Kurt(forberedelse til ordinær generalforsamling). 
 

d. Sidste bestyrelsesmøde før ordinær generalforsamling 31. januar 2017 ( godkendelse 
regnskab m.v.). 

 


