
Referat af 

GENERALFORSAMLING 2016 GRUNDEJERFORENINGEN KOUSTRUP MARK 

Afholdt tirsdag, den 9. Februar 2016 kl. 19.00 i Alpi Hallen, Lind 

Til stede var repræsentanter fra husene nr.: 50, 52, 58, 60, 64, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 94, 96, 

102, 106, 110, 116, 118, 120, 128, 134. 

1.  Valg af dirigent 

Valgt blev Ole Toft Sørensen fra nr. 110. 

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år v/ formanden 

Godkendt med bemærkning om, at græsset i fællesarealet mellem etape 3 og 4 er meget gult 

og måske mangler gødning. 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen v/ Irene Ryding 

Godkendt. 

Bestyrelsen anmodes om at undersøge, om bidraget på 300 kr. pr. husstand årligt til vejfond 

er stort nok. 

4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne 

Forslag om opførelse og drift af et skur til opbevaring af fælles redskaber for foreningens 

medlemmer fremsat af Casper Bytofte vandt ikke tilslutning. Der blev i stedet opfordret til, 

at der på foreningens hjemmeside oprettes en side, hvor medlemmer kan angive, hvilke 

redskaber de er villige til at udlåne til foreningens medlemmer. 

Forslag om anskaffelse og opsætning af en rutsjebane på legepladsen fremsat af Casper 

Bytofte vandt ikke tilslutning. 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud 

Godkendt, men jf. punkt 3 anmodes bestyrelsen om at vurdere bidraget til vejfonden. 

6. Valg af formand 

Simon Kirk valgt for 2016. 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Valgt blev Jytte Birkebæk Jensen og Jørgen Berg Rasmussen. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Valgt blev Bertel Juulsgaard som revisor og Lone Jørgensen som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 

Casper Bytofte rejste sag om trafikforholdene ved udkørsel til Koustrup Alle. Han anførte 

oversigtsforhold og hastighed på vejen, og opfordrede til at der evt. bliver opsat et spejl. 

Endvidere blev der foreslået lavet trafiktælling på Koustrup Alle samt hastighedsmålinger, 

så vi kan ”bevise”, at der er et problem. Der blev også fremsat forslag om en 

underskriftsindsamling. 

Det underskrevne referat forefindes hos formanden. 
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