Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Mose
1. april 2019
Til stede:
Peder Eg Ø. Pedersen (nr. 27), formand
Mette Sunesen (nr. 12), kasserer
Ida Pernille Schou (nr. 34)
Jørn-Ole Knudstrup Olesen (nr. 22)
Kurt Tjell Langeland (nr. 14), sekretær

Referat i henhold til dagsorden:
1. Konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig som anført under ”til stede”.
2. Opsamling fra generalforsamling.
2.1. Vi vil fremover tilstræbe at byde nye naboer velkommen. Peder vil derfor byde de nye
beboere i nr. 13 velkommen.
2.2. Mette efterlyser på Facebook medlemmer til udvalget, der skal udarbejde oplæg til
beplantning i nærheden af banestien.
2.3. Fordeling af vor tidligere kasserer Hannes ”øvrige” opgaver:
Ida vil godt stå for bestilling af containere. Til næste år planlægges også at bestille
containere til påsken.
2.4. Tovholder på havedage. Fremover går de på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Peder
tager sig af havedagen d. 27. april. Jørn tager sig af havedagen d. 21. juni. Husk
beboerliste, øl og vand alle havedage. Det sociale er vigtigt. 17. sep. og 6. okt. blev ikke
fordelt.
2.5. Opgaver til havedagene: Samle affald, rengøre området, fjerne gammelt græs ved stierne,
luge legepladsen, fjerne ukrudt langs vejen og i rundkørslerne, japansk pileurt m. fl..
2.6. Plan for udvikling og vedligeholdelse af de grønne arealer: Mette spørger havearkitekt,
som stod for den oprindelige plan, om hun vil påtage sig opgaven og hvad det vil koste.
2.7. Potentil. Vi bevarer de nuværende buske og renser disse for ukrudt. Der anskaffes flis eller
laves flis af egne fældede træer op til en havedag, så vi kan beskytte de potentilhække, der
endnu ikke har fået flis og ”efterreparere” de hække der tidligere har fået.
2.8. Sneglegift. Peder anskaffer dette efter behov.
2.9. Handyman skal levere en sten til beskyttelse af mursøjlen ved nr. 45. Peder tager aktion.

3. Forslag fra Mette om anvendelse af klubmodul.dk.
Der arbejdes videre med ideen med henblik på at lette kassererens arbejde og få mere styr på
”butikken” – herunder GDPR-reglerne (som lovet under generalforsamlingen). Mette
undersøger yderligere og sender svaret til bestyrelsen.
4. Bekæmpelse af taks.
Den rette betegnelse er japansk pileurt. Mette havde inden mødet rundsendt en del materiale
om hvilken pestilens planten er.
Ida kontakter Viborg Kommune for at høre hvordan kommunen bekæmper planten. Opgaven
sættes indtil videre på havedag i september, som i det omdelte materiale blev anbefalet som
det bedste tidspunkt for bekæmpelse.
5. Fremtidig bankforbindelse, herunder samling af foreningens midler eet sted.
Mette erklærede sig inhabil under dette punkt. Det har vist sig, at det efterhånden er en meget
omfattende opgave og dyrt at skifte kasserer i en foreningen, idet dokumentationskravene er
blevet meget omfattende som følge af bankernes frygt og krav i forbindelse med bekæmpelse
af bl.a. ”hvidvask” af penge. To pengeinstitutter fordobler besværet. Det har ikke været muligt
at få et overslag over udgiften til skiftet hos Den Jyske Sparekasse.
Den øvrige bestyrelse besluttede derfor, at Nordea fremover bliver foreningens eneste
bankforbindelse.
6. Opretning af overkørsler.
Peder havde inden mødet rundsendt et ”tilbud”.
Alle var dog enige om, at der snarere var tale om en prisliste. Der var en længere drøftelse –
herunder om evt. at vente til ”den store omgang” hvor asfaltslidlaget (excl. kantsten)
renoveres.
Det blev aftalt, at Peder kontakter firmaet Karl Anker Middelhede for råd og et tilbud på
reparation af overkørslerne.
7. Eventuelt.
7.1. Efterladenskaber fra hunde:
Ida foreslog, at der anskaffes to lukkede affaldsstativer (den kendte model fra Brovst) og
gerne gratis, hvis nogen har dem til overs. De placeres ca. i hver sin ende af bebyggelsen,
så hundelufterne har let ved at komme af med sine hundeposer. Til havedagen bliver det
så en opgave at skifte posen og sende en sms til REVAS om, at der er en pose klar til
afhentning (koster kun 30 kr. pr. pose).
7.2. Mette efterlyste referater på hjemmesiden. Peder sørger fremover for at lægge dem op.
7.3. Fremtidige møder:
28. maj kl. 19.00 hos Ida.
9. sep. Kl. 19.00 hos Jørn
18. nov. kl. 19.00 hus Kurt
6. jan 2020 kl. 19.00 hos Mette.

