Bestyrelsens beretning ved Grundejerforeningen Møllegårdens generalforsamling
Den 1./9-2020
Efter sidste års generalforsamling, startede bestyrelsen med at konstituere sig på følgende måde:
Sekretær: Johnny Frandsen
Kasserer: Carsten Ramsing
Næstformand: Lars Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem: Brian Jensen
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 26. maj 2019 sammen med Møllegården 2 & 3.
Tak til de fremmødte for en god indsats, til fælles glæde for områdets beboere og besøgende.
Der blev fældet træer til højre for stien - ned til søen ved Nr. 65, så det fremtræder lyst og nydeligt.
Opryddet i træer og småbuske rundt om møllegårdssøen, samlet skrald, ordnet ukrudt på legepladsområdet m.m. Afslutningsvis blev der budt på pølser, brød samt øl og sodavand.
Hjemmesiden har desværre ikke været opdateret helt, som den plejer. Dette skyldes at Martin Huus
Bjerge ikke har haft den fornødne tid, han er efterfølgende flyttet fra Møllegaarden, Vi siger tak til
Martin for at holde siden opdateret gennem de år, hvor han har klaret dette.
Brian Jensen har overtaget hvervet som ny Webmaster. I den forbindelse har vi fået ny hjemme side
som er www.møllegaarden-kibæk.dk
Den gamle hjemmeside vil henvise til link til den nye side.
Øv træerne ved stamvejen langs med jernbanen, har Margit fra Herning kommune kigget på.
Vi er blevet stillet i udsigt, at de vil beskære dem samtidig med birketræerne langs med stien til
boldbanerne, eller det såkaldte ”vild med vilje område”.
Men der kan ikke køres på græsset lige nu på grund af vand, derfor bliver de nød til at vente, til det
kan lade sig gøre.
Det er så deres plan, at de vil opstamme træerne ved stamvejen, når de har maskinerne herude
alligevel.
Tak til Herning Kommune, for et godt samarbejde omkring vores grønne område.
Tak til Johnny Rasmussen for saltning og snerydning af stisystemet.
Tak til Brian Jensen 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.
Tak for et godt samarbejde til gavn for Møllegården.
Egon Madsen.

