
Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Bispeengen-
Munkemaen 8. juni 2022 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Opfølgning på generalforsamling og sidste bestyrelsesmøde. 
3. Opfølgning på dagens markvandring. 
4. Status på områdets veje og stier. 
4.1 Beretning fra møde med kommunen om planlagte vanvidsbump på Munkemaen. 
5. Status på områdets grønne arealer. 
5.1 Etablering af petanquebaner. 
6. Orientering omkring foreløbigt regnskab. 
7. Opfølgning på henvendelser fra områdets beboere. 
8. Eventuelt. 

Deltagere fra bestyrelsen 
 

Fra bestyrelsen: 

Claus Hammerich (CH) – formand 

Mads Mulberg (MM) – Kasserer 

Claus Borg (CB) 

Finn Donsager (FD) 

Christian Dollerup (CD) 

Tine Møller (TM) – suppleant 

Finn Schebye (FS) – suppleant 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 

Referat godkendt.  

 

2. Opfølgning på generalforsamling og sidste bestyrelsesmøde. 
 

Ingen punkter fra generalforsamling og sidste bestyrelsesmøde som kræver opfølgning. 

3. Opfølgning på dagens markvandring. 
 



Området ser generelt flot og velholdt ud.  Enkelte husejere forsømmer deres pligt til at 

fjerne ukrudt ved deres respektive kantsten. 

Bestyrelsen har valgt at omdele et nyhedsbrev til foreningens medlemmer. Nyhedsbrevet vil 

indeholde opfordring til at den enkelte husstand overholder deres pligter til at fjerne ukrudt 

ved deres respektive kantsten.  

 

4. Status på områdets veje og stier. 
 

Asfalt ser ok ud i alle vænger.  

 

4.1 Beretning fra møde med kommunen om planlagte vanvidsbump 

på Munkemaen. 
 

Odense kommune har besluttet at opsætte vejbump på Munkemaen, som man kun man 

køre 30 km hen over, det sker på baggrund af at vejstrækningen, sammen med andre 

vejstrækninger, er udpeget til at være brugt til vanvidskørsel. Vi kan forvente at der kommer 

5-6 vejbump op på strækningen fra REMA 1000 og ned til lige på den anden side af hvor 

Bispeengen går fra. 

 

5. Status på områdets grønne områder. 
 

De grønne områder står pænt og velholdte.  

Et eller flere træer trænger til en beskæring. FD kontakter Norskov.  

Bestyrelsen er blevet opmærksom på der kan søges midler fra Velfærdens Fundament. 

Bestyrelsen vil benytte denne mulighed til at søge om midler til udbygning af den 

eksisterende legeplads på grønt område mellem 1. og 2. vænge Bispeengen lige numre. 

Alternativt en ny legeplads på et af de andre grønne områder.  

 

5.1.  Etablering af petanquebaner. 
 

En enig bestyrelse ønsker ikke at imødekomme etablering af en petanquebane i området på 

foreningens regning. Bestyrelsen forudser at en sådan bane ikke vil blive anvendt i et 

omfang der står mål med omkostningen for etableringen samt løbende udgifter.   

 



6. Orientering omkring foreløbigt regnskab. 
 

Alt kontingent er indkrævet fra foreningens medlemmer. Ellers ingen bemærkninger til 

regnskabet. 

 

7. Opfølgning på henvendelser fra områdets beboere. 
 

Henvendelse omkring opsætning af spejl ved cykelsti kryds bag børnehaven Klostergården. 

Bestyrelsen vil kontakte Odense Kommune omkring opsætning af et sådan da stien ikke er 

en del af foreningens eget område.  

 

8. Eventuelt. 
 

Intet at bemærke. 

  

 


