Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Koustrup Mark 12. december 2017
Deltager.:
Irene, Helmuth, Anette og Steen

1.: Siden sidste bestyrelsesmøde.:
1.: Tinglysning af vedtægter m.m.
Vi har afventet endelig overskødning af vej- og fællesareal, som er faldet på plads i
november måned. Vi har nu igangsat tinglysning af vedtægter via Skødegruppen for det
samlede areal jf. beslutning fra tidligere generalforsamling.

2.: Vedrørende nabobyggeri FINK Byg.:
Vi skal holde forsyningsselskaberne op på udbedring af vej og beplantning efter endt
arbejde. Helmuth tager fra nu løbende billeder af arbejdet på gaden fra nu, således at vi kan
forholde dem overfor skader ved afslutning.
Steen Zaulich har den 5. december gjort Fink byg opmærksom på, at parkering vedrørende
byggeriet ikke må finde sted lang Koustrup Mark. Byggeriet har alene vejadgang. Jacob, Fink
Byg, har oplyst at de ikke parkerer, men at det alene har været forsyningsselskaberne som
har parkeret i forbindelse med deres arbejde (som de har ret til).
2.: Økonomi – herunder status på overskødning af vejene m.v.
Vi har modtaget betaling fra Fink Byg vedrørende vejbidrag på stamvejen ( kr. 431.675 incl.
moms) . Bestyrelsen drøftede kort anvendelsen, og besluttede at vi på generalforsamlingen
fremsætter 2 forslag til anvendelsen. Punktet afventer bestyrelsesmøde i januar måned.
Skødegruppen har igangsat overskødning af vej- og friarealer til grundejerforeningen fra
Koustrup Mark IV Aps. Når arbejdet er afsluttet, kan de tilrettede vedtægter tinglyses.

3.: Flytning af hjemmeside.:
Hjemmesiden er flyttet fra Simons domæne til grundejerforeningens egen domæne samt
tilknyttet egen mailadresse.:
Ny mailadresse. Koustrupmark@koustrupmark.dk
Sekretæren kontrollerer løbende postkassen. Alt kommunikation på vegne af beststyrelsen
forgår fremover herfra.

4.: Eventuelt.:
Opdatering af adresseliste. VI forsøger at listen opdateret med nytilflytninger inden
generalforsamlingen.
Irene og Steen ønsker ikke at genopstille i forbindelse med kommende generalforsamling.
5.: Næste møde / generalforsamling.:
Generalforsamling foreslås.:
Tirsdag den 20. februar 2018 – kl. 19.00
Bestyrelsesmøde.:
Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 16.30 – hos Irene.
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