Bestyrelsens beretning ved Grundejerforeningen Møllegårdens generalforsamling
Den 22/3-2022
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,
Og så et kortere periode, da sidste års generalforsamling blev afholdt den 15. juni.
Vi er blevet stillet i udsigt igen, lige som sidste år, og forrige år, at de vil beskære birketræerne i
træbæltet langs med stien til boldbanerne, eller det såkaldte ”vild med vilje område”. – Dette arbejde
vil blive udført her i marts måned 2022.
Bestyrelsen blev opmærksom på, at der var nogle lamper langs stien der ikke virkede. Vi tog kontakt
til INTEGO i Kibæk, for at få fejlen rettet, det var en kabelfejl og 2 mast sikringer der skulle
udskiftes. Men Kommunen er blevet bekendt med, at der er noget gadebelysning på private fælles
veje i Kommunen, som de betalte for, det har de haft oppe at vende på et byrådsmøde, og
konklusionen blev, at Kommunen ikke vil betale mere på disse arealer, Vi er ved at undersøge
hvilken forsikring vi skal have for at være dækket bedst muligt.
Der er også blevet afholdt en legeplads dag, sammen med Møllegaarden 2-3
Hvor Lars fik beskåret godt og pænt nede ved søen, samt i trekanten ved nummer 41 & 63
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.

