Referat fra bestyrelsesmøde (Kollelev Mosepark)
Dato: onsdag den 6.maj 2020 kl. 19:30
Sted: i hjemmene hos hver især (videomøde via Zoom p.gr.a. Corona-tiden og deraf
forholdsregler)
Teknikken m.m. lykkedes for Henrik(HD), Olav E(OE), Dorte(DS), Birgit(BM), Mads (MB), Ilsa (IH),
Morten(MC), som således udgjorde deltagerne i mødet.
Ref.: IH
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst
Godkendelse af dagsorden
Generalforsamling 2020
Opfølgning på løbende aktiviteter
Status medlemmer og økonomi
Siden sidst, orientering (HD)
EVT
Næste møde

Ad 1.
Henrik bød velkommen til foreningens første web-bestyrelsesmøde.
Ad 2.
OK.
Ad 3.
Som bekendt blev foreningens generalforsamling i april 2020 aflyst p.gr.a. Corona. Vi håber nu på
mere normale tider efter sommeren og stiler mod mandag den 28. september 2020 eller tirsdag
den 29. september 2020 kl. 19:30 i krypten, Virum Kirke. DS kontakter kirken for at aftale mulig
dato for lokale. Forslag til vedtægtsændringer vil følge den endelige indkaldelse til
generalforsamling (DS). Der bliver en ledig plads i bestyrelsen, idet Peter Sølver ikke ønsker
genvalg. DS og Ol er også på valg – begge er villige til genvalg.
Ad 4.
Mosen: Projekt opgravning af kanalen lider desværre under manglende response fra kommunen
på bestyrelsens henvendelser. Men såvel OE som HD fortsætter ihærdigt deres ”skubben på”.

Bestyrelsen - og mange andre - bekymrer sig over væksten i bassin 2. Biologisk er det en hårfin
balance og i den forbindelse skal der lyde endnu en kraftig opfordring til IKKE at fodre ænder m.v.,
idet for megen næring ad den vej helt klart skubber til ubalancen med deraf følgende vækst. OE
sender billeder af bassin 3 til kommunen og forespørger, hvad de vil gøre ved det.
Grillaften: Vi satser på godt vejr og fastholder Grillaften i mosen onsdag den 19. august 2020 kl.
18. (Som bekendt er onsdagen efter i reserve i tilfælde af dårligt vejr den 19. august). DS sørger for
opslag til medlemmerne (pt er det lagt på Facebook og hjemmesiden). OL (tovholder i
arrangementet) koordinerer grill mv.
Ad 5.
Foreningen har pt 35 betalende medlemmer ud af 60 mulige og ca 20.000 kr i kassen. Skønt, hvis
endnu flere blev medlem, så husk at opfordre hinanden derude langs søbrinken!
Ad 6.
Intet til orientering.
Ad 7.
Vigtigt og relevant at koordinere indsats og kræfter omkring mosen med den anden
grundejerforening (Kollelev Grundejerforening), som har vist interesse for det.
Ad 8.
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19 hos OL, Holmevej .

Ilsa Nyman Hald (IH), 11. maj 2020.

