
Bestyrelsens beretning ved Grundejerforeningen Møllegårdens generalforsamling
                                           Den 8/3-2011

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 6 bestyrelsesmøder.

Hjemmesiden . www.møllegaarden-kibæk.dk
Hvor man kan se: Vedtægter, Deklaration, Kontakt til bestyrelsen og referater fra 
bestyrelsesmøderne, er nu opdateret og kører godt, under Karstens Ramsings 
kyndige EDB hånd.

Der blev afholdt en fælles legepladsdag den 22. Maj, med tilslutning fra både Møllegården
samt Møllegården 2 & 3. Det var en god dag, hvor der blev sat nye legeredskaber op, og
samlet affald langs Møllegårdens stier og veje. 
Grundejerforeningen har doneret 1000, kr. til etablering af bold væg ved legepladsen,
samt afholdt 50% af udgifterne til øl, vand og pølser

Vi har haft kontakt med Herning kommune angående oprensning af Møllegårdssøen, arbejdet 
blev udført i september.
Søen er tilsluttet kloakforsyningens regnvandssystem, og fungerer som et udligningsbassin i 
forbindelse med større regnskyl.
Dette giver en del slam i søen, så Herning Kommune har vedtaget, at vandet fra vejristene samt 
tagene, skal ledes uden om søen. Rørene føres langs med skolefritidsordningen og videre langs 
med Lyngholmsalle, hvor det så skal bundfælde i 2 nye søer.
Arbejdet er påbegyndt og udføres af  Herning vand.
Herning kommune er igen i år blevet kontaktet, angående opretning af fortovene på Møllegården. 
De vil se på sagen, vi skal holde endnu et møde med dem, når det er blevet lidt varmere, vi er dog 
ikke blevet lovet noget, da Kommunens økonomi som bekendt er meget stram.

Angående skaderne på stierne.
NCC mener ikke at bærelaget er stort nok, han mener at vi skal kontakte Herning Kommune, da det 
er dem der har etableret bærelaget.
Bestyrelsen sender en skriftlig klage den 18/8-2010 til ( Tommy Jonassen og Ole Behrmann ) over 
stiernes tilstand, vi sender brevet en del gange pr. mail til dem begge, og får et møde i stand den
13/10 hvor Kommunen stiller med 5 mand. Efter gennemgangen af stierne og en stor diskussion, 
bliver det aftalt, at Kommunen sender et tilbud til bestyrelsen, om hvor meget de vil erstatte.
Efter gentagne mails til Ole og Tommy, får vi endelig svar den 14/12-2010.
Kommunen tilbyder at høvle asfalten af de ca. 80 m. sti, og derefter når bærelaget er i orden,
som de mener Møllegården skal betale, vil de lægge et nyt lag asfalt.
Bestyrelsen mener ikke det er acceptabelt, og foreslår derfor at sende sagen til en advokat,
for at få oplyst, om vi har en sag eller ej. Vi mener efter tilbuddet fra Kommunen, at det var dem 
som skulle sikre sig, at bærelaget var i orden.



Der er lavet aftale med Anders Nielsen, Driftsassistent ved Herning Kommune, at de står for
saltning, samt snerydning af stierne, hvilket de har udført meget tilfredsstillende.

Lars og Brian Jensen samt undertegnede, har beskåret træerne ved søen, da det var ved at gro efter. 
Der er blevet tyndet ud, hvor der før var en del pil, så man har et godt kik ned til søen, Op i 
trekanten ved Brian Jensen, er der også tyndet ud.
Herning Kommune har vi fået til at flise de afsavede grene, så området omkring søen tager sig ud 
på den bedste måde.
 

 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 vi er 3 der gerne modtager genvalg.
Dernæst vil jeg gerne sige tak, til Anders Nielsen ved Herning Kommunes driftsafdeling,
Tak for pasning af grønne arealer, græsslåning, samt snerydning med mere, samt godt samarbejde.

                                                                                                              Egon Madsen


