Referat af generalforsamling tirsdag d. 14. september 2021 i grundejerforeningen
Mosede Høj Mosede Klint.
Formanden, Tanja Aasted, bød velkommen til generalforsamlingen, der foruden bestyrelsen var
repræsenteret af 12 husstande.
Ad 1. Valg af dirigent
Peter Westergaard blev valgt.
Ad 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
Se tilsendte bilag til indkaldelsen.
Ad 3. Kassereren forelægger regnskab til godkendelse
Lisbeth Bredahl gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
Ad 4. Status på vores projekt vedr. renovering af veje/asfaltering
Peter Westergaard gennemgik projektets forløb og økonomi indtil dags dato:
Pænt arbejde ind til samtlige parceller. Belægningen var mere slidt på Mosede
Kærvej/Klintvej/Højvej end på Mosede Engvej.
Asfaltering på Mosede Engvej planlagt i 2023.
Måske en kontingentnedsættelse derefter- i 2024.
Spørgsmål/kommentarer fra lodsejere:
1) Den nye asfalt er ikke vejasfalt, men stiasfalt. Der er alt for lidt granit i.
Svar: Teknologisk Institut og 4 firmaer har anbefalet og godkendt den som asfalt til almindelige
veje.
2) Ved Mosede Kærvej 15 og 17 Løsner asfalten sig, er blød og skal derefter stampes på plads.
3) Svar: Klagerne er taget ad notam. Pete følger op med firmaet Munch.
Ad 5 Budget for 2021
Er tidligere tilsendt lodsejerne.
Blev godkendt.
Ad 6 Valg
Efter gennemgang af ansvar og opgaver:
a) Ny Formand blev Mette Theisen - Mosede Engvej 32
b) Peter Westergaard genvalgt
c) Lisbeth Bredahl genvalgt
d) Ingrid Hansen genvalgt
Suppleanter blev: Kristian Freilev - Mosede Engvej 12 og
Thea Pedersen - Mosede Engvej 22.
Ad 8 Eventuelt
Kommentarer fra lodsejere:
1) Der køres alt for stærkt på Mosede Engvej.
Der opfordres til at sætte farten ned og tage hensyn. Vi har fået flere små børn på vejen!!
Thea Pedersen, Mosede Engvej 22 følger op på skilte vedr. børn på vejen.

2) Ingrid Hansen gennemgik strandgrundens historie de seneste ca. 6 år. (Da flere nye lodsejere var
til stede).
Tilladelse til salg af strandgrunden ligger udelukkende hos Greve kommune, som har udlagt
grunden som område D, rekreativt område, hvilket er den største udfordring.
Det blev foreslået at nedsætte en arbejdsgruppe blandt vores lodsejere, som vil arbejde videre med
projekt salg af grund.
3) Vær opmærksom: Der er rotter flere steder på Mosede Engvej.
Spørgsmål fra en lodsejer:
Er det forbudt at parkere uden for ens egen grund?
Svar: Ja, da græsstykket mellem hæk og vej ikke tilhører parcelejeren, men grundejerforeningen, er
det forbudt. Man kan holde der i begrænset tid, og gæster må også gerne parkere der.

På bestyrelsens vegne
Ingrid Hansen

