Bestyrelsens beretning ved Grundejerforeningen Møllegårdens generalforsamling
Den 17/3-2015
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 4 bestyrelsesmøder.
Vi har igen afholdt en fælles legepladsdag den 25. Maj. Der var ikke særlig stor tilslutning, fra det
gamle Møllegården. Men en hyggelig dag, med indsamling af affald, samt diverse beskæring af
grønt rundt om legeplads og sø.
Stierne på Møllegården er endelig blevet færdige, der er sammen med den ansvarlige fra kommunen,
underskrevet en afleverings protokol den 12/2-2015.
Der gennemføres et kontroleftersyn efter 1 år og 5 år.
På sidste års generalforsamling kom der forslag om, at bestyrelsen skulle arbejde på, at efterse
vedtægterne, så de kunne blive mere nutidige. Der er blevet afholdt formøde omkring dette punkt d.
10. marts – omhandlende ændring og tilrettelse af vedtægterne. Herefter har bestyrelsen
gennemarbejdet og rettet til, så de kan bliver godkendt på dette års generalforsamling, under punktet
Rettidige indkomne forslag.
Der blev også spurgt til, på sidste års generalforsamling, om det var muligt, at få beskåret
trætoppene langs sportspladsen. Der er tyndet ud i bevoksningen, men bestyrelsen vil spørge om
kommunen vil fælde birke træerne også, samt nogle enkelte egetræer.
Siden den 8. Oktober 2013 har vi i bestyrelsen arbejdet på, at få bestemt hvem der har oprensnings
pligten på søen. Det blev en lang og besværlig vej. Efter utallige e-mails sendt til Kommunen, fik vi
i samarbejde med et byråds medlem, sendt endnu et brev med diverse kort og dokumenter, til
landskabsarkitekten ved Herning Kommune. Brevet blev sendt den 19/11-2014.
Den 22/12-2014 modtager jeg brev fra Per Frank Madsen, fra Teknik og Miljø, hvor han skriver, at
Herning Kommune ikke forpligtiger sig til at oprense søen, men at vi er velkomne, til at kontakte
ham, hvis vi har en anden opfattelse.
Det gør jeg så, efter at have set i Tingbogen, hvem der ejer matriklen, hvor søen ligger.
Vi havde aftalt at mødes den 9/1-2015 ved søen, men Per Frank ringede 2 timer før mødet, og
fortalte at han havde taget fejl. Han havde også set i tingbogen, hvor der stod, at det var Herning
Kommune, som stod anført som ejere af matriklen.
Vi har nu igen på skrift, at Kommunen har oprensningspligten på Møllesøen.
Bestyrelsen måtte i November ud og finde en afløser for Verner Rahbæk, da han meddelte at han
havde solgt maskinen til snerydning og derfor stopper samarbejdet.
Der er i stedet lavet aftale med Johnny Rasmussen, som købte en maskine til sne rydning, samt
saltning af stierne, vi siger tak for veludført arbejde.

Tak til Martin Huus Bjerge for opdatering af hjemmesiden.
- 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

