
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Mosen 

18. nov. 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), vært og sekretær 

 

Referat i henhold til dagsorden: 

1. Vedligeholdelse af grønne områder. 
Mette havde rundsendt ”forslag til pleje og plan for Mosevængets udvikling” 
udarbejdet af Marie Vedel-Rieper(MVR). 
Det aftaltes at bestyrelsen på sit næste møde, når vi har haft tid til en grundig 
gennemlæsning, vil forholde sig til de enkelte punkter – herunder hvad der skal 
gås videre med og hvad ikke. 
Det aftaltes endvidere at MVR fremlægger rapporten på den ordinære 
generalforsamling. En enkelt beboer, som har vist interesse for at komme med i 
et beplantningsudvalg inviteres med til næste bestyrelsesmøde til drøftelse af 
dette punkt. 
Rapporten har kostet 9.200 kr., som Mette sørger for bliver betalt. 
Gennemførelsen af rapportens forslag vil være ganske bekostelig, så som 
finansiering heraf drøftedes bl.a. muligheden for at bruge midler fra vejfonden 
hertil. 
 

2. Græsslåning. 
Handyman har krævet 10.000 kr. ekstra for at fortsætte græsslåningen i uændret 
omfang. Spørgsmålet er derfor hvad vi gør. I den sammenhæng er det relevant, 
at MVRs rapport foreslår at reducere græsslåningen i væsentligt omfang. Dette 
er dog eet af de punkter, der først kan tages stilling til på næste 



bestyrelsesmøde, hvorfor vi først da har et grundlag for at indgå en aftale om 
den fremtidige græsslåning. Handyman må derfor afvente besked. 

 
3. Parkering af køretøjer, fartøjer, påhængsvogne o.l..  

For at imødegå den ulovlige parkering af egne køretøjer uden for egen grund 
udarbejdes en vejledning, f.eks. med titlen  ”Mosevængets ABC”, for nuværende 
og kommende beboere. Heraf vil fremgå at beboerne kun undtagelsesvis må 
parkere uden for egen grund. Folderen lægges på hjemmesiden, på Facebook og 
udleveres i papirudgave. Mette udarbejder forslag efter input fra de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

4. Generalforsamling. 
I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes senest 1. marts. 
Det aftaltes at afholde generalforsamlingen denne dag (en søndag) da det vil give 
MVR mulighed for at deltage. Mette verificerer og såfremt MVRs deltagelse ikke 
viser sig mulig, afholdes generalforsamlingen en hverdagsaften i uge 9. Mette 
booker lokale. 
 

5. Eventuelt. 
Opfølgning på havedag 6. okt. Ved Ida: 
- Der blev efterlyst mere stenmel på stierne. 
- Hækkene ved nr. 15 er uhensigtsmæssige. De giver større muligheder for tyve. 
- Der er blevet spurgt til vedligeholdelsen af legepladsen. Viggo, som er 

”trækyndig”, spørges om han vil tjekke legeredskaberne. 
- Der er blevet spurgt til, om ikke grundejerne selv kan vedligeholde vejen ud 

for sine huse (altså skære græskanter, luge og feje rendesten ren for sand). 
- Der er blevet spurgt til om vi må bruge Roundup. Peder svarede at dette var 

der ikke noget forbud mod. 

Ingen af deltagerne havde deltaget i det sidste møde om måger i moserne – 
arrangeret af Viborg Kommune, så status kendes ikke p.t. 

Mette laver udkast til budget til næste bestyrelsesmøde. Budgettet forventes at 
kunne rumme opstilling af containere i det tidlige forår. 

Kurt sørger for tømning af pølleposer inden næste afhentning af affald. 

 



Næste møder: 6. jan. 2020 hos Mette. 


