Til Medlemmerne

Munkebo, den 14. februar 2020

Indkomne forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling i
Grundejerforeningen Risingegaard
mandag den 24. februar 2020 kl. 19.30
Munkebo Idrætscenter, Store Mødelokale, Mosevangen 2 5330 Munkebo
Husk nyt sted i forhold til tidligere år!
Ud over de allerede fremsendte forsalg fra bestyrelsen, er der fremkommet følgende forslag fra
medlemmerne indenfor tidsfristen.

Indkommet forslag fra Eva og Bo, Næsset 38:

1. Afhentning af affald fra 2 til 1 gang årlig - for at spare på udgifterne, så derfor kun “skt.Hans”
afhentning.

2. Området langs vandet klippes med slagleklipper 2 gange i stedet for 1 gang årligt - for at undgå
ukrudt spreder sig, og for at det bliver lige så fint her, som i “Birkelunden” (stykket overfor hvor
flaskecontainere lige har stået)

3. At grotten ryddes for krat og buskads så det bliver frit og indbydende - så det borde/bænke sæt der
står der, kommer til sin ret.

4. At der bliver opsat 3-4 affaldsstativer som tømmes af enten bestyrelse eller gartner, til hundeposer,
dåser m.m. (nu da skraldespanden ved Flaskecontaineren også er væk.)

Gerne en dialog med medlemmerne omkring alm renholdelse af vore fortove og især når
rønnebærene falder. Da de bliver glatte og smattede.

Indkommet forslag fra Ingrid og John, Næsset 64:

Pkt. 1 adgangsveje til grønt område (legeplads) bør klippes - beskæres risingevej til grønt område,
næsset 77-79 til grønt område.
Pkt. 2. samme grønt område bør kun slås med brede stier, som kommunen gør på deres område.
Pkt. 3. hele området ned mod vandet bør slås senere så dyr og blomster kan udvikle sig (aug. - sep. )

Indkommet forslag fra Flemming Hansen, Næsset 67

1. Bestyrelsen kontakter Falck eller Hjerteforeningen om pris og mulighed for at få en hjertestarter i
området Risingevej, Grønningen og Næsset.

På bestyrelsens vegne
Torben Strunge
Sekretær

