Bestyrelsens beretning ved Grundejerforeningen Møllegårdens generalforsamling
Den 19/3-2013
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 blev der nævnt, at det kunne være en god ide at lave flisebelægning
under borde og bænke ved søen, så disse ikke skulle flyttes under græsslåningen. Bænke og borde
bliver ødelagt, og ikke sat på plads igen. Bestyrelsen vedtog at det var en god ide til legeplads
-dagen, der blev omdelt en flyer i postkasserne, så man kunne melde sig til dette arbejde. Men ingen
meldte sig til dette. Så hvis der skal lægges fliser, skal vi nok betale andre for det.
Der blev afholdt en fælles legepladsdag den 17. Juni, med tilslutning fra både Møllegården
samt Møllegården 2 og 3. Der blev samlet affald, og foretaget beskæring ved søen, samt rengøring
af legepladsen. En rigtig god tradition, hvor der møder en del familier op.
Herning kommune er igen i år blevet kontaktet, angående fortovene på Møllegården.
Vi blev lovet, at vi nu vil komme i betragtning, når der i Kommunen skal budgetteres med nye
fortovsfliser.
Stierne på Møllegaarden har fyldt meget for bestyrelsen, siden anlæggelsen af dem i oktober 2008.
I December måned 2011 blev vi endelig enige med Kommunen om, hvad der skulle gøres ved
strækningen fra stamvejen og ind mod søen. Bestyrelsen og NCC ville dog ikke have arbejdet
udført før, man kunne blive enige med Herning vand, som skulle reetablere stierne efter
nedgravningen af de nye rør til regnvands-bassinet ved Mølledammen i 2011.
Lastbilchaufføren som leverede de store betonrør, valgte at køre lige ind på den nylagte asfaltsti,
som går rundt med søen for at vende, med store skader til følge.
Der er blevet skrevet en del frem og tilbage mellem parterne. NCC havde leveret et tilbud til
Herning Vand, på at reetablere de ødelagte stier, han fik det til 400m2 asfalt.
Efter lang tids skriverier mellem COWI- IVAN JAKOBSEN og HERNING VAND, så fik Kim og
undertegnede et møde med de implicerede parter samt Ole Behrmann i Oktober 2012.
På mødet startede Heine fra Herning vand med at sige, at de kun ville lægge nyt asfalt hvor de
havde gravet, altså ca. 40m2. så der var lang vej hjem. Mødet endte dog tilfredsstillende, efter stor
hjælp fra Villy fra NCC. Så der vil blive lagt 400m2 asfalt - så snart vejret tillader dette.
Det var planen at dette skulle udføres i oktober/november, men det har ikke kunnet lade sig gøre,
pga. den megen regn vi fik. Nu venter vi bare på tør vejr, så vi langt om længe kan få sagen afsluttet
tilfredsstillende.
Bestyrelsen deltog ved mødet i Kibæk Krydsfelt den 28/11-2012 ang. resume´hæftet vedrørende
den nye Kommuneplan.
Under trafikpkt. stod der : at Velhustedvej planlægges fremover som stillevej/stiforbindelse.

Vi var med til mødet for at få svar på, hvad de mente med dette ? Det kunne der ikke svares på…,
der stod også, at der kan åbnes for trafik fra Velhustedparken til Velhustedvej, der var dog ingen der
mente at det nogensinde ville blive aktuelt, men Bestyrelsen indsendte alligevel en indsigelse mod
dette.
Flemming Johannesen fra Kibæk Lokalråd, har taget problemet med den tilgroede sø op i
centerkontaktudvalget, hvor blandt andet Kent Falkenvig fra byplanudvalget sidder.
Vi er blevet opfordret til at tage kontakt til landskabsarkitekt Cecilie Rosenberg Panduro.
Det er dog ikke sket her over vinteren. Vi vil tage kontakt til hende, for at få et møde i stand her i
foråret.
Til slut vil jeg gerne takke Verner Rahbæk for pasning af stierne: med fejning for blade samt snerydning og saltning.
- Tak til den øvrige bestyrelse, for et godt samarbejde i det forløbne år. Det har været fornøjeligt
med nogle hyggelige timer sammen. Jeg håber det kan fortsætte efter punktet: valg til bestyrelsen,
da der er 3, der gerne modtager genvalg. Men nye ansigter skal også være velkomne.
Dernæst vil jeg gerne sige tak, til Anders Nielsen ved Herning Kommunes driftsafdeling,
Tak for pasning af de grønne arealer og græsslåning, samt godt samarbejde.
Egon Madsen

