Bestyrelsens beretning for 2012
Vejtræerne
Et projekt er afsluttet.
Efter den vellykkede genplantning i nov. 2010 af 22 nye vejtræer langs rækkehusene på
strækningen MP50-122 & MP 51-127 og plantningen i 2011 på 3 HV stræk, LV og det sidste MP
stræk blev der genplantet på den sidste HV stikvej, HV 133-165, i efteråret 2012.
Det ser rigtig flot ud på alle stikvejene med de nye træer, og det bliver spændende at følge deres
vækst i de kommende år.
En stor tak til alle aktive for en fin indsats…
Mht. til de nyplantede træer må det indskærpes, at disse ikke må beskæres, træerne er for unge. Vi
vil tage spørgsmålet om evt. beskæring op om et par år i samråd med kommunens gartner.

Ahorntræer.
Den i 2012 planlagte genplantning af de fældede ahorntræer på de to MP stikveje nærmest
Skovlinien er blevet udsat.
I lyset af protester især overfor ahorntræernes kraftige frøspredning, drøfter bestyrelsen hvordan der
skal genplantes og med hvilken trætype. P.gr.a. ensartetheden i hele Nørreskov Park området med
ahorntræer ved stikvejsindkørslerne er det sin sag at skifte trætype, især på Højeloft Vænge, hvor
den oprindelige beplantning i hovedsagen er intakt.
Bestyrelsens intention om i en vis udstrækning at reetablere den oprindelige beplantning ved
vejindkørsler samt et evt. valg af anden trætype end ahorn hertil, vil blive drøftet også med
kommunen i løbet af vinteren, og emnet vil blive taget op på generalforsamlingen i marts 2013.

Randbeplantning
Den tidligere plan for vedligehold af områdets randbeplanting over 8 år er gennemført, og
kommunen har udarbejdet en ny plan med udgangspunkt i artssammensætningen af
randbeplantningen med hovedgrupperne hæg, tjørn og slåen.
Planen og tyndingsprincipperne kan ses på grundejerforeningens hjemmeside.

Containere og flishug.
Containere fortsætter som planlagt, men det er muligt, at flishugget i april 2013 ikke gennemføres
som flishug, men som en indsamling af grenene.
Årsagen hertil er, at vi kan komme i bekneb for brænde til Sct. Hans bålet, og at vi derfor evt. vil
anvende grenene hertil.
Mere om dette på hjemmesiden.

E-mail mm.
Der er ca. 90%’s tilslutning mht. registrering af medlemmernes e-mail adresser. Der er ved
årsskiftet uddelt ca. 40 opfordringer til de medlemmer, som ikke har indmeldt en e-mail adresse
eller hvor den indmeldte adresse ikke længere er aktiv.
De få medlemmer der ikke har computer, kan få dette registreret ved henvendelse til formanden, og
de vil så modtage indkaldelser, referater o.lign. omdelt i papirform.
Kontingentopkrævning.
Kontingentopkrævningen blev fra 2012 ændret, således at der ikke længere omdeles girokort. I
stedet skal kontingentet indbetales til grundejerforeningens konto hos Nordea.
Detaljeret procedure herfor kan ses på hjemmesiden.
Til netbank-brugere indskærpes, at de skal checke, at det kontonr. de evt. har liggende fast vedr.
Nørreskov Park ikke må være det gamle gironr., men skal grundejerforeningens kontonr. i Nordea.
Girokontoen i Danske Bank er LUKKET.
Øvrigt.
De fleste ødelagte fortovsfliser på Højeloft Vænge er blevet udskiftet i løbet af efteråret og vinteren.
25 ejendomme i Mosegård Park deltager i kommunens ”Madam Skrald” forsøgsordning, hvor man
får en affaldscontainer med rum til genbrugsaffald (papir, glas, plast). Containeren tømmes
månedligt og forsøget løber indtil medio 2013.

På bestyrelsens vegne
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