
Referat fra bestyrelsesmøde (Kollelev Mosepark) 

Dato: 3. juni kl. 19:30 

Sted: hos Olav Egelund . 

Tilstede: Henrik(HD), Olav L(OL), Olav E(OE), Dorte(DS), Birgit(BM), Mads (MB), Ilsa (IH), afbud 
fra Gregers(GL), afbud fra Peter(PS), afbud fra Morten(MC). 

Ref.: IH 

AGENDA: 

1. Velkomst og evt. bemærkninger til det godkendte referat fra sidste møde 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Konstituering af bestyrelsen 
4. Generalforsamling 2019 
5. Opfølgning på løbende aktiviteter 
6. Webside og FB 
7. Status medlemmer og økonomi  
8. Siden sidst, orientering (HD) 
9. Næste møde 
10. EVT. 

Ad 1. 

Formanden bød velkommen - herunder en særlig velkomst til bestyrelsens nye medlem, Mads 
Bøje (MB), Parkvej 40. 

Ad 2. 

OK. 

Ad 3. 

DS genvalgt som kasserer, IH genvalgt til sekretærposten (og webmaster). OE ønsker at slippe 
”titlen” som næstformand, men vil gerne fortsætte med det øvrige - store – arbejde vedr. mosen 
herunder dialogen med kommunen. MC blev valgt – in absentia – til næstformand. 

Udvalg m.m.: 

OE: Naturpleje af mosen/mosepark 

PS (in absentia): Hvide bro 

OE og DS: Lysfesten, 1. dec. 



OL: Grillfesten i august samt ”velkomst til nye medlemmer besøg” 

BM: Facebook 

(Steffen Hald: revisor)  

Ad 4. 

Vi havde en god generalforsamling, men antallet af deltagere skuffede meget. Bestyrelsen går 
derfor i tænkeboks omkring alternative rammer/model. Tænk, hvis det kunne blive årets 
højdepunkt i fællesskabet omkring mosen! 

Ad 5.  

Mosen: OE kunne meddele, at Natur og Miljø i LTK har sagt ja til vores foreslåede måde at 
håndtere opgravning af kanalen mellem bassin 1 og 2 (under den brune bro) uden endnu som 
sådant at have godkendt projektet. MB og OE har sammen lavet et konkret forslag (o. 30.000,- kr, 
så det tænker vi er rimeligt for kommunen at betale…) som bilag til den endelige ansøgning. OE og 
HD sørger for fremsendelse af endelig ansøgning denne sommer. 

DS rykker kommunen for nye skilte fra kommunen, ang. forholdsregler i mose/park, herunder 
begrundet fodringsforbud. 

Moseparken som sådan: 

OE og HD fremskynder/initierer en mødeaftale med kommunen angående vores 
partnerskabsaftaler omkring fordeling af roller omkring pleje af natur og hvide bro. 

Indbydelse til Grillfesten onsdag den 21. august kl. 18 i Moseparken sendes snarligt ud (DS, OL). Er 
allerede på vores Facebookside. 

Ad 6. 

Intet nyt – dog udtryk for ønske om, at medlemmerne vil bruge vores Facebook gruppe mere 
aktivt – også med små og større meddelelser til hinanden og fællesskabet i foreningen. 

Ad 7.  

DS oplyste, at vi har 41 betalende medlemmer (2/3 af mulige) og 18.000 kr på kontoen 

OL oplyste, at det med velkomsthilsner fungerer fint - en flaske vin som velkomstgave er særlig 
populært! 

Ad 8. 



OL deltog på bestyrelsens vegne i dialogmøde primo maj med repæsentanter fra 
grundejerforeninger og LTK. Det handlede mest om problematikken omkring privat fællesveje 
(rydning, rensning, vedligeholdelse). Pt arbejdes  på en model a la vandforsyningen (drift via en 
fond) for at lette og lovliggøre arbejdet for borgerne. 

Ad 9. 

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 19. september 2019 kl. 19:30 hos BM, Parkvej 32B. 

Ad 10. 

Foreningens vedtægter trænger til modernisering – arbejdet vil blive påbegyndt i kommende 
”sæson”. 

 

Ilsa Nyman Hald (IH), 18. juni 2019 .  


