Grundejerforening Mosede Høj Mosede Klintvej

29. august 2021

Formandsberetning Året der er gået

Endelig kom vi i gang med renovering af vores veje. I slutningen af 2020 blev vi færdige med ny
asfaltbelægning på den vestlige side af S-banen. Vi forventer at afslutte projektet i 2023 på den
østlige del (Mosede Engvej). Hold jer orienteret på hjemmesiden og på vores Facebook gruppe.
I 2019 opkrævede vi en ekstra betaling til opstart af projektet. Vi varslede ekstra opkrævning i
2021 samt 2022. Det har vist sig ikke at være nødvendigt, projektet kan færdiggøres med midler
fra vores årlige opkrævninger. Jens Peter Westergaard, vores bestyrelsesmedlem og fungerende
revisor har stået i spidsen for dette projekt. Vi skylder ham alle en stor tak!
I år skal vi have valgt en ny formand og 2 suppleanter. Medlemmerne af bestyrelsen har boet her i
rigtig mange år og vi står foran et generationsskifte. Det er vigtigt, at vi fortsat kan konstituere en
bestyrelse, der kan håndtere foreningens interesser uden at skulle involvere et fordyrende
administrationsselskab. Vi håber derfor, at nye som gamle medlemmer af foreningen, vil overveje
dette, samt komme til generalforsamlingen og støtte op om vores grundejerforening.
Vores strandgrund er en del af et fredet område ved Mosede Fort. Vi har igennem årene arbejdet
på ophævelse af fredningen med salg for øje. Strandgrunden har tidligere været en indtægtskilde,
da der var campister på grunden. Bestyrelsen arbejder fortsat på evt. salg af grunden, og vi er
stadig interesseret i nye kræfter til at arbejde videre med dette projekt.
Det gode samarbejde med nabogrundejerforeningen fortsætter og vi er i løbende kontakt om
forskellige emne.
Husk at holde jer opdateret på vores hjemmeside, som med tiden skal være vores primære
kommunikationsform.
https://grundejerforeningmosedeklint.dk/
Meld jer gerne ind i facebookgruppen på dette link:
https://www.facebook.com/groups/651445161865336/
Igen i år er der er kommet henvendelse til bestyrelsen vedr. parkering på vores fællesarealer.
Vi henstiller til at man ikke parkerer på veje og vendepladser i grundejerforeningen. Dette har
flere gange været til scene for vores snerydningsmandskab, og det er vigtigt for
udrykningskøretøjer at der er fri passage.
Det er efterhånden mange år siden, at vi har haft sociale arrangementer i grundejerforeningen.
Der er kommet mange nye familier til, sidder der nogen – nye som gamle, med en god ide til et
arrangement, skal I være meget velkommen.
Med venlig hilsen
Tanja Frey Aasted

