Beretning 2014for
Mollegardens Grundejerforening & Vandvaerk
Efter generalforsamlingen i april 2014 konstituerede bestyrelsen sig som f0lger:
Formand
Naestformand
Kasserer
Sekretaer
Bestyrelsesmedlem

Bjarne H0rlykke
Mogens Rimm
J0rgen Hoppe
Niels Sommer
PawSilberg

valgt 12014
valgt i 2014
valgt 12013
valgt 12013
valgt i 2014

Grundeierforeninq
Der har i 2014 vaeret afholdt 4 bestyrelsesm0der.
Der er i aret brugt en del penge pa at fa optimeret de gr0nne omrader og vedligeholdelsen af
samme.
I slutningen af aret, indhentede bestyrelsen nye tilbud pa pasning og vedligeholdelse af de
gr0nne omrader.
Resultatet af udbudsrunden, blev at vi den 1. januar 2015 skiftede gartner.
Skiftet bet0d at vi opnaede en besparelse pa ca. kr. 36.000,00 og fik endda mere for pengene.
Der er blevet opsat en affaldsspand ved trekantsomradet.
Det har vaeret en succes, sa bestyrelsen pataenker at fa opsat nogle stykker mere.
Med en konsekvent indsats er det lykkes at fa minimeret antallet af kontingentrestancer.
Men der er stadig nogle enkelte som ikke betaler til tiden, og derved paf0rer de ekstra arbejde i
forbindelse med udsendelse af rykkere.
Der skal hermed lyde en opfordring til at fa tilmeldt sig betalingsservice eller elektronisk
betalingskort.
Det vil lette arbejdsgangen for alle parter.

Vandvaerk
Som omtalt i sidste ars beretning, havde vi faet udfaerdiget en tilstandsrapport for vandvaerket.
Ud fra rapporten blev der igangsat et st0rre vedligeholdelsesarbejde i foraret.
Det viste sig at vaere en god ide.
I oktober 2013 ans0gte vi kommunen om fornyelse af vandindvindingstilladelsen.
I maj 2014 ville kommunen og EnviDan Water A/S besigtige vandvaerket.
I det efterf0lgende tilsynsnotat var der en del bemaerkninger til vandvaerkets tilstand og krav til
forbed ringer.
En del af disse kunne vaere undgaet, hvis tilsynet havde lyttet til de oplysninger der blev givet
ved tilsynet.
En af bemaerkninger var at vi skulle lokalisere den ene boring korrekt, via en landmaler.
Begge boringer blev i efteraret 2013 lokaliseret af folk fra Naturstyrelsen, men tilsyneladende
ikke korrekt for den ene boring.

Vi sendte straks en indsigelse, da vi ikke mente vi skulle betale for en opgave der en gang var
betalt, men ikke udf0rt korrekt.
Der afventes stadig svar.
I december 2014 modtog vi partsh0ring til den nye indvindingstilladelse.
Der blev afgivet h0ringssvar den 27.12.14, med diverse indsigelser og nogle enkelte sp0rgsmal.
Der er endnu ikke modtaget svar eller ny indvindingstilladelse.
Der er i arets I0b blevet brugt mange penge pa at fa vandvaerket opgraderet i henhold til de krav
der stilles lovgivningsmaessigt.
Vi ved allerede nu at vi skal opgradere yderligere.
Der skal jaevnligt foretages pejlinger af vandspejlet i boringerne, bade i ro og nar der oppumpes
vand.
Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud pa installering af malerudstyr, samt opgradering af
styretavlen.
Der er blevet udarbejdet en beredskabsplan, som er tilsendt til kommune og beredskabet.
Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev pa:

w\Aw.gf-moellegaarden.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen

