
Bestyrelsens beretning ved Grundejerforeningen Møllegårdens generalforsamling 

                                           Den 15/6-2021 

 
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 3 bestyrelsesmøder. Det lave antal er grundet Corona nedlukningen. 

Generalforsamlingen har af samme årsag været udsat i et par mdr.- til i aften.  

 

Efter henvendelse på sidste års generalforsamling, vedr. ”øv træerne” ved stamvejen langs med 

jernbanen:   Margit fra Herning kommune har været ude at kigge på det. Træerne er efterfølgende 

blevet opstammet her i det tidlige forår. 

Vi er blevet stillet i udsigt igen, lige som sidste år, at de vil beskære birketræerne i træbæltet langs 

med stien til boldbanerne, eller det såkaldte ”vild med vilje område”. – Vi venter dog stadig. 

 

Bestyrelsen har skrevet til Natur og grønne områder ved Herning Kommune, for at få Møllegaards 

søen oprenset igen. Vi har ønsket at dette kommer med i budgettet for 2022-2024 

 

Vi har også kontaktet Teknik og miljø, for at komme i dialog med dem, angående trafikken på 

stamvejen langs jernbanen, hvor der køres alt for stærkt.  

Vi er ved at finde ud af, om der kan laves en form for trafik dæmpning, så der ikke køres så stærkt  

på strækningen. 

 

Til sidst, vil jeg godt minde om vores hjemmeside. www.møllegaarden-kibæk.dk  

hvor referater fra Generalforsamlingen lægges ind.  Deklarationen og lokalplanen for området kan 

også læses her. 

 

 

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. 

 

                                                                    

http://www.møllegaarden-kibæk.dk/

