Formandens beretning for 2020 – Grundejerforeningen ”Mosede Klint af 1960”
Året 2019 var, som tidligere år, et meget roligt år for bestyrelsen, hvilket vidner om, at vi har et godt
kvarter, hvor grundejere kommer godt ud af det med hinanden og forstår at kommunikere, så eventuelle
forskelligheder i meninger aldrig bliver til problemer.
Det gør det nemt at være bestyrelse, så tusind tak for det.
Da alle bestyrelsesmedlemmer er travle folk i hverdagen med arbejde og familie, løses mange opgaver
uden specifikke bestyrelsesmøder men via online kommunikation.

Fakta for 2019
Maj 2019: Bestyrelsesmøde med spisning på Jenners Seaside – herefter konstituerings-bestyrelsesmøde
hos formanden. Michael genvalgt som næstformand, Ole fortsætter som referent og havemand på
legepladsen.
Maj 2019: Bænk på legepladsen malet af kassereren
Maj 2019: Aktivitetsdag på legepladsen – oprydning – afslibning af legeredskaber før maling – maling af
vejsten rundt i kvarteret. Petanque banen nedlagt, da den aldrig bruges og derfor altid er i uopdateret
stand. Kanter er fjernet og kørt bort.
Maj 2019: Ny ”babygynge” hængt op på legepladsen. Denne blev dog hurtigt ødelagt af uvedkommende og
dermed gammel gynge hængt tilbage. Ny babygynge i bedre kvalitet hængt op i 2020.
Maj 2019: Vejskilt ved stikvej Mosede Højvej 37 til 39 påkørt af vognmand. Grundejere har selv bestilt og
opsat nyt skilt.
Herudover ingen bestyrelsesmøder i 2019.

Formanden har herudover været i løbende kontakt med nabogrundejerforeningen mod Enebærvej i forhold
til udbedring af huller i vejen. Det forlyder at der er planer om generel forbedring af asfalten i 2020/2021.
Formanden har ligeledes igen været i forbindelse med Greve Kommune omkring vores udfordringer med de
trafikale forhold i det store kryds ved Enebærvej x Mosede Parkvej x Mosede Landevej. Det er desværre lidt
som at slå i en dyne. I forbindelse med et trafikuheld, brugte vi anledningen til igen at slå i bordet med
hjælp fra en journalist på Sydkysten. Dette medførte en flot artikel i avisen. Dette har dog stadigvæk ikke
medført, at det er kommet med i kommunens budget.

Hermed er formandens beretning for 2019 afsluttet.

