Bestyrelsens beretning ved Grundejerforeningen Møllegårdens generalforsamling
Den 16/3-2010
Efter sidste års generalforsamling, startede bestyrelsen med at konstituere sig på følgende måde:
Sekretær: Johnny Frandsen
Kasserer: Carsten Ramsing
Bestyrelsesmedlem: Lars Mikkelsen
Næstformand: Kim Mogensen
Formand valgt på generalforsamlingen: Egon Madsen
Der er i året der er gået afholdt 5 bestyrelsesmøder.
På sidste års generalforsamling, kom der en tilkendegivelse fra Martin Bjerge,
hvor han tilbød at oprette, og holde en hjemmeside opdateret. www.møllegaarden-kibæk.dk
Hvor man kan se: Vedtægter, Deklaration, Kontakt til bestyrelsen og referater fra
bestyrelsesmøderne.
Karsten Ramsing hjælper med dette, tak til dem for det.
Det blev også besluttet, at der indkøbes 3 sæt bomme ved LN stål, som skal placeres
ud mod Velhustedvej, ud mod stamvejen, og mellem nr.85 og 87 (Conradsen og Mette)
Kim Pedersen fik dem gratis galvaniseret, på hans arbejde, tak for det også.
Bestyrelsen har ment, at det vil gavne hele Møllegårdens husejere, og huspriserne ikke mindst, når
der bliver bygget en ny multihal i 2011, derfor blev det besluttet at give 8400 kr. til dette projekt.
Der er blevet afholdt en legepladsdag den 20. juni, med god tilslutning, fra både Møllegården
Og Møllegården 2 & 3. Det var en god dag, hvor der blev sat nye legeredskaber op, og
samlet affald langs Møllegårdens stier og veje, alle bænkene fik også en gang maling.
Møllegården 2 & 3 har herefter overtaget alle forpligtelserne med legepladsen, da den ligger
På deres område. De har nu deres egen grundejerforening, vi vil sammen med dem, forsøge at
afholde en sådan dag hvert år.
Vi har haft kontakt med Herning kommune angående oprensning af søen, Herning kommune
har fundet ud af, at den er tilsluttet kloakforsyningens regnvandssystem, og at den fungere
som udligningsbassin i forbindelse med større regnskyl.
De vil oprense søen til sommer, og derefter er der aftalt oprensning hvert 5. år.
Herning kommune er også blevet kontaktet, angående opretning af fortovene på Møllegården. De
vil se på sagen, og rette dem hvor det er værst.
Vi har yderligere kontakt til Herning Kommune, for udbedrelse af vores sti system, vi mener ikke at
asfalten er tyk nok, specielt nede fra Møllegården nr. 41 af og ud til stamvejen, asfalten er ødelagt
og meget hullet.

Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse, for et godt samarbejde i det forløbne år, det har
været fornøjeligt med nogle hyggelige timer sammen. Jeg håber at det kan fortsætte, efter punktet:
valg til bestyrelsen, da Lars og Johnny gerne vil fortsætter 2 år endnu.
Dernæst vil jeg gerne sige tak til Teknik og Miljø, Carsten Nygård for rådgivning omkring søen,
selvom det ind imellem har været svært, at komme igennem med sit budskab, for at få at vide
hvor den har hørt til henne, i hvilken afdeling osv.
Tak til Kommunen for pasning af grønne arealer, græsslåning med mere, samt godt samarbejde.
Egon Madsen

