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Referat fra bestyrelsesmøde i Grf. ”Tingparken”, d. 27-04-2015. 

 
Mødet blev afholdt på Frodesvej 39, Kl. 19.00 
Tilstede var: Lotte, Anne Grete, Aksel, Martin, og Mogens. 
Alma var på ferie. 
 
1. Mogens Knudsen blev valgt til referent. 
 

Mødet var indkaldt af Formanden, så bestyrelsen kunne gennemgå, og debattere 
forslagene til vedtægtsændringer, som den nedsatte arbejdsgruppe er fremkommet med. 
 
Mogens Knudsen havde fremstillet papirer, hvor både de ”gamle” og forslagene til de 
nye vedtægter fremgik, så det var nemt at se ændringerne. Disse papirer vil blive 
udsendt til alle medlemmer i god tid inden Generalforsamlingen i august 2015, således 
at man kan tage stilling til dem, og se om man skal stemme for, eller imod på 
Generalforsamlingen. 
Forslagene blev gennemgået, og drøftet, og med en enkelt lille tilføjelse, blev de 
godkendt til fremlæggelse på Generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen i 2015, vil finde sted i M.I.F.’s klubhus, ved 
Marievangsskolen, torsdag d. 27. august. 
 
Bestyrelsen havde også en lidt kedelig sag oppe at vende. Et af vores medlemmer har 
udvist, og udviser en totalt uacceptabel opførsel, og udøver chikane, overfor en af de 
naboer, der betaler til Grudejerforeningen, for at RN slår græsfortovet ud for hans 
grund, et græsfortov vores nabo skal holde. Vi har i bestyrelsen modtaget flere klager 
fra den nabo, der betaler til Foreningen, for at få slået græsset, over vores medlem, så 
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vi så os nødsaget til at drøfte sagen. 
Bestyrelsen diskuterede sagen, og tager kraftigt afstand fra vores medlems handlinger, 
men vi ser os desværre ikke i stand til at gøre noget i sagen, andet end måske betale 
naboen sine indbetalte penge tilbage, og bede RN ikke slå græsset på dette stykke. 
Det er en sag for Slagelse Kommune og måske politiet, så vi ”lukker” den foreløbig 
der, da græsfortovet er kommunalt, og ikke en del af Tingparken’s fællesarealer. 
 
Mødet blev hævet kl.20.30 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Mogens E. Knudsen 
Referent. 

 
 
 
 
 
 


