
Grundejerforeningen Mosel und

Referat af Ordinær Generalforsamline søndas den 08. mai 2022 kl. 12.fi) Arresø Skole.

Tilstede: L3 stemmeberettigede grundejere

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabfor 2O2L

4) Behandling af indkomne forslag
5) Fremlæggelse af budget for 2O22 (+2023)

5) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8)Eventuelt

Ad 1. Som dirigent blev forslået og valgt Ole Hendriksen, Egevangen 3

Som referent blev forslået og valgt Lena Bergenholz, Rugvangen 6

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. foreningens vedtægter.

Ad 2. Formand Peter Heidelbach nævnte flg. emner i beretningen:

A. Konstituering af den nye bestyrelse
B. Vedligeholdelse af fællesareal
C. Vedligeholdelse af dræn
D. Vedligeholdelse af veje
E. Vedligeholdelse af rabatter
F. Behandling af forslag fra sidste generalforsamling
G. Hjemmeside

A. Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Peter Heidelbach
Kasserer: Lillian Hilton
Sekretær: Lena Bergenholz
Bestyrelsesmedlem: Marianne Brandt
Bestyrelsesmedlem: Ole Engblom
Best. Suppleant: Cart Sønnichen
Best. Suppleant: Edith Bøilerehauge
Revisor: Marianne Fog Poulsen
Revisor suppleant: Mette Mølgaard

B. Vedligeholdelse af fællesarealet blev varetaget af Anders Pedersen. 12A22 står Gert for opgaven.

C. Hoveddrænet og fællesudløbet er vedligeholdt som besluttet af generalforsamlingen. /nskes egne

draen renset, så kontaktformanden inden 1. oktober 2022.

D. Vejene blev gennem gået af NCC og Moselunds formand - de to huller ved Elmevangen er repareret
uden beregning ellers var der intet at bemærke.

E. Formanden oplyste, at det ikke er tilladt at anvende sin rabat til længere varende opbevaring af f.eks.



brænde, affald, trailere, loppeting o.a. Alle rabatter skal holdes fri for bevoksning og græsset slås'

F. Bessrelsen stillede forslag om at investere i en hjertestarter, den er nu opsat på fællesarealet'

G. Hjemmesiden fungerer, men meld gerne tilbage hvis I oplever problemer med den.

Der blev stillet spørgsmål til følgende punkter i bestyrelsens beretning

E. Der blev spurgt ind til om bestyrelsen vil kontakte dem, der ikke ordner deres rabatter. Bestyrelsen

kontakter grundejerne.

F. Flere af de fremmødte mener at hjertestarteren er placeret uhensigtsmæssigt. Bestyrelsen opfordrede

de grundejere til at stille forslag om at flytte hjertestarteren'

Der blev spurgt ind til et budget på hjertestarteren og kassereren oplyste, at vi har en serviceaftale til

3750 kr. pr. anno.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt'

Ad 3. Regnskabet for 2022 blev fremlagt af kassereren'

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Formand/bestyrelsen har ingen forslag modtaget'

Ad 5. Budgetfor 2O22 (+ 2023) blev gennemgået'

Budget blev godkendt.

Ad 5. Nuværende kontingentet på 1200 kr. fastholdes også i2023.

Kontingent godkendt.

Ad 7. Følgende blev valgt:
Formand: Peter Heidelbach (genvalgt for 2 år)

Bestyrelsesmedlem: Lena Bergenholz (genvalgt for 2 år)

Bestyrelsessuppleant: Carl Sønnichen (genvalgt for 1 år)

Bestyrelsessuppleant: Edith BØilerehauge (valgt for 1 år)

Revisor: Marianne Fog Poulsen (genvalgt for 1 år)

Revisorsuppleant: Mette Mdlgaard: {genvalgt for 1 år)

Ad 8. Eventuelt

Gert foreslog at foreningens borde/bænke placeret på nederste del af fællesarealet rykkes højere

op pga. af de store mængde tang, som på sigt kan gå hen og blive et varigt problem, grundet vejret,

og så lade naturen mere eller mindre styre nederste del af fællesarealet.

Det ønskes, at der bliver lavet en gangsti gennem tangen ned til vandet.

Det blev forslået at vi flytter borde/bænke og laver stien til strandrensningen.

Der er flere som ønsker at foreningen får et "rigtigt" Skt. Hans bålet igen, og at det bliver muligt at køre

gren/hæk affald til skt. Hans bålet 1 uge eller 2 uger før f.eks. efter strandrensningen

Det skal dog vaere muligt for foreningen at stoppe tilkørsel til bålet, hvis der bliver afbrændingsforbud'

Gert har tilbudt at holde Øje med, at det kun er gren og hækaffald der ender på bålet'

Båludvalget består af Ole Hendriksen og Gert'



Bestyrelsen blev spurgt, om der var mere info vedr. kloakering. Det blev oplyst, at høringen er afsluttet
og byrådet har vedtaget, at der skal kloakeres. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at videre
formidle byrådets afgørelse og plan for projektet. Det bliver lagt op på foreningens hjemmeside.

Der blev spurgt til hvor mange hjerteløbere der er i foreningen, det ved ingen.

Der var flere som opfordrede til, at der kommer hastighedsnedsættelse i foreningens område pga. al for
høj fart på især Havrevangen og Bygvangen. Der kom forslag om bump, vej indsnævring og hastigheds-

skilte.
Bes§relsen tager det op på næste bestyrelsesmøde.
De enkelte grundejere kan pt. evt. sætte en trehjulet cykel i rabatten eller andet legetØj, det kan godt

have en præventiv virkning.

Der blev spurgt ind til projek Fibernet, bl.a. om der er nogen, der har oplevet forringelse/brud på den

aftale de har indgået med Wizer f.eks. at der skal betales ekstra for at få ført kabel fra vejen og ind til
huset.
Bestyrelsen opfordrer den enkelte grundejer til at gå ind på facebook fibernet gruppen og gå sammen

med andre derfra med samme problem eller selv gå i dialog med Wizer.

Genera lfors ^"»"fr"[tet kl. 13 : 1s

Cb d,e.usz--
Dirigent: Ole Hendriksen


