
Referat af 

GENERALFORSAMLING 2017 

GRUNDEJERFORENINGEN KOUSTRUP MARK  

Afholdt onsdag, den 25. januar 2017 kl. 19.00. 

Følgende grundejere deltog i mødet: 2, 4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 50, 52, 54, 58, 60, 

64, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 110, 116, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 138, 

140. 

Fuldmagt afgivet af: 62, 102, 118. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Ole Toft Sørensen valgt. 

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år v/ formanden 

Kommentarer: kommende bestyrelse kan overveje at etablere en fælles overbygning på de to 

grundejerforeninger, der vil være, når den nye udstykning øst for Koustrup Mark er 

etableret. 

Kommende bestyrelser bør nok reducere bestyrelsesindsatsen til de i vedtægternes § 5 

nævnte opgaver. 

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

Kommentarer: Bestyrelsen drøftede indbetaling til vejfond på bestyrelsesmøde den 13. 

Februar 2016. Slidlag vurderes til at kunne holde i 20 år. 

Skiltning med cykling forbudt på sti langs forsyningsvej blev foreslået. 

Udbedring af ødelagt vej kan evt. finansieres fra vejfonden eller frie midler. 

4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne 

Forslag til husorden for Koustrup Mark. Forkastet. 

b. Forslag om, at ”Skraldespande skal placeres på egen grund og således, at husfacaderne 

mod vej ikke skæmmes.” Forkastet. 

c. Forslag om, at "det er tilladt at opsætte klar og transparent vertikal afdækning mellem 

eksisterende hegn og tag i vognly.” Vedtaget. 

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

Budgettet vedtaget. 

En kontingentstigning på 100 kr. vedtaget. Kontingent i 2017: 1.900 kr. pr. 

grundejer/husstand. 

6. Valg af formand 

Det lykkedes ikke at få valgt en ny formand. Der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling den 23. februar 2017 kl. 19.00 i Alpi Hallerne, Lind. 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Det lykkedes ikke at få valgt en ny bestyrelse. Der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling den 23. februar 2017 kl. 19.00 i Alpi Hallerne, Lind. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Valgt blev Bertel Juulsgaard som revisor og Irene Ryding som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 

Bertel Juulsgaard er villig til eventuelt at føre regnskab, men ikke at være 

bestyrelsesmedlem. Hvis kommende bestyrelse vælger denne løsning, udtræder han som 

revisor. 



Underskrifter 
Ole Toft Sørensen/dirigent, Simon Kirk, Irene Ryding, Jørgen Rasmussen, Steen Zaulich,     Jytte 

Birkebæk Jensen 
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