Bestyrelsens beretning ved Grundejerforeningen Møllegårdens generalforsamling
Den 18/3-2014
Efter sidste års generalforsamling, startede bestyrelsen med at konstituere sig på følgende måde:
Sekretær: Johnny Frandsen
Kasserer: Carsten Ramsing
Næstformand: Kim Mogensen
Bestyrelsesmedlem: Lars Mikkelsen
Formand valgt på generalforsamlingen: Egon Madsen
Årets gang i korte træk :
Der er i året, der er gået afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Der er blevet lagt fliser 3 steder rundt ved søen, til bord/bænke sættene. Sådan at bænkene kan blive
stående ved græsslåningen.
Vi har igen afholdt en fælles legepladsdag den 2. Juni, med opbakning af familier fra både
Møllegården samt Møllegården 2 og 3. Der blev samlet affald, og foretaget beskæring ved søen,
samt rengøring af legepladsen. Fælles afslutning med grill pølser og hyggesnak.
Vi fik nye fortovsfliser i forbindelse med nedgravningen af de nye fjernvarmerør. Kommunen
betalte for de nye fliser, og Kibæk varmeværk betalte for nedlægningen.
Der er rettet henvendelse igen til Herning Kommune, omkring udskiftning af fortovsfliserne langs
stam vejen, men det må vi nok vente lidt med.
Stierne på Møllegården er endelig blevet færdige, og endda med et meget tilfredsstillende resultat.
Vi mangler dog, at få lavet en afleveringsrapport med Kommunen. Bestyrelsen har dog rykket flere
gange for denne, men det tog jo også kun 5 1/2 år at få stierne færdige.
Anders Nielsen fra Kommunens drift afdeling, var ude og se på søens tilstand sammen med
undertegnede den 8. Oktober 2013. Det blev bestemt, at driftsafdeling ville grøde skære søen
med det samme, samt at vandstanden skulle hæves med 30 cm så den kom op på samme dybde,
som før Herning Vand begyndte at grave.
Herefter vil søen blive grøde skåret hvert år efter sommerferien, samt en grundig oprensning
hvert 5. år. Der arbejdes intenst på at få denne mundtlige aftale på skrift, men den skal lige vendes
i NGO (Natur Grønne Områder) Der er dog lavet en lignende aftale mellem Aaskov Kommune og
Møllegårdens Grundejerforening, denne aftale er fra den 14/8 – 1989 den må jo stadig gælde?
Vi håber i bestyrelsen, at alle beboere på Møllegården har fået en ordentlig behandling, samt at
reetableringen hos den enkelte grundejer er forløbet tilfredsstillende, efter at Kibæk varmeværk
har brugt 7-8 måneder på at nedlægge de nye fjernvarmerør. Det er blevet aftalt mellem Kibæk
varmeværk og Kommunen, at Kommunen får NCC, Pankas eller lignende firma til at skrælle de
lagte baner op igen + 1 meter mere i bredden, der vil så blive lagt et net over sammenføjningerne,
for at det skulle holde bedre, inden der så igen bliver asfalteret. Dette arbejde er lovet at blive
udført i sommeren 2016.
De skader der måtte komme på asfalten, i den mellemliggende periode, vil Herning Kommune
komme og udbedre løbende.

Husk vores hjemmeside som er : www.moellegaarden-kibaek.dk
Martin Huus Bjerge har lavet en ny hjemmeside, og vil fremover hjælpe med at holde den
opdateret, der er nu lagt et filmklip ind fra 1975 hvor Møllegården startede.
En stor tak til Martin for arbejdet med denne side.
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.
Dernæst vil jeg gerne sige tak til Anders Nielsen ved Herning Kommunes driftsafdeling:
Tak for pasning af de grønne arealer og græsslåning, samt for et godt samarbejde til gavn for
Møllegården.

Egon Madsen

