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

Referat i henhold til dagsorden:
1. Helhedsplan for beplantning.
Mette har etableret kontakt til en havearkitekt, som efter en kort besigtigelse vurderer, at det
Mosevænget har behov for er beskæring af eksisterende beplantning og enkelte
nyplantninger. Havearkitekten er villig til at hjælpe os mod refusion af sine kørselsudgifter.
Hjælpen vil bestå i mundtlige råd i forbindelse med besigtigelse af området. Bestyrelsen
tilsluttede sig denne løsning. Første besigtigelse bliver på lørdag 1. juni.
2. Status for skift af bank.
Punktet udstår pga. andre prioriteringer.
3. Opretning af overkørsler.
Peder: Det var ikke relevant at kontakte det firma, som blev foreslået på sidste
bestyrelsesmøde. Til gengæld havde Peder indhentet tilbud fra ”Den lille Entreprenør” på
opretning af overkørslerne. Dette arbejde vil omfatte opretning af brostenene; men ikke rette
op på samlingerne mellem asfalt og brosten. Udgiften andrager 20.075 kr. incl. moms. Det blev
besluttet at iværksætte arbejdet, som går i gang om ca. 3 uger.
Den langsigtede strategi er senere at gennemføre en hovedrenovering af asfaltvejen incl.
overkørslerne (herunder samlinger mellem overkørsler og asfalt) og evt. lægge overkørslerne i
beton.
4. Anskaffelse af klubmodul.
Mette har forhandlet en god rabat på klubmodulet. Bestyrelsen besluttede at bemyndige
Mette til at indgå en abonnementsaftale desangående.

5. Eventuelt.
5.1 Der behov for at slå græsset bedre omkring visse træer.
5.2 Mette skaffer tlf.-nr. til Ida til bestilling af container. Containerne opstilles i perioderne 21.
juni – 1. juli og 4. okt. – 14. okt. Bestyrelsen hjælper hinanden med at holde øje med om
containerne skal skiftes i løbet af perioden.
5.3 På næste havedag er der bl.a. behov for at
- Færdiggøre kantskæring
- Rense op mellem asfalt og kantsten i hovedindkørslen samt de manglende steder hele
vejen rundt
- Tømme de 3 affaldssække og bede REVAS om at hente dem.
- Beværte deltagerne med øl eller vand.
5.4 Vi har fået nogle nye legeskilte for et par flasker vin.
5.5 Problemet med Japansk Pileurt besigtiges på ”havevandringen” på lørdag, så vi kan se om
vi skal starte med at rydde krattet, så det er til at komme til selve pileurten.
5.6 Viborg kommune har indkaldt nogle af beboerne til møde 12. juni om mågeproblemet. På
baggrund af mødet tages stilling til om beboerforeningen skal komme med en
tilkendegivelse.

