
Referat bestyrelsesmøde Koustrup Mark – 7 juni . 

 

Deltagere.: steen Zaulich, Anette Andersen, Helmuth Jensen og Irene Ryding. 

 

Siden sidste bestyrelsesmøde.: 

1. Konstituering i bestyrelsen.: 

Formand.: Irene Ryding 

Næstformand.:  Helmuth Jensen 

Sekretær.: Steen Zaulich 

Kasserer.: Anette Andersen (ekstern kasserer Bertel Juelsgaard ) 

1. Beboerlisten pr. 1. maj 2017 

Ved flytning og nye mailadresser bedes dette meddelt til bestyrelsen. 

1. Evaluering af oprydningsdagen.: 

Ros for godt arbejde. 21 husstande deltog.  Svinget ved indkørsel til vej 1 blev udbedret – flot 
arbejde. Det fungerede rigtig godt med arbejdsgruppen, og vi håber at vi kan få samme arrangement 
til næste år. 

1. Plan for klipning af aroniahækken – langs Stensbjergvej, forsyningsvej og ved voldene. 
Indhenter forslag til klipnings omfang, tidspunkt og økonomi hos Dangrøn, og gennemgår 
tilbuddet på næste møde. Irene indhenter tilbud. 

2. Inspektion af legeplads. Tid for kontrol. Anette – ringer til ham, og beder om 
inspektionsrapport. 

3. Spejlet – stikvej 3. Er udbedret. 
4. Faskiner vej 3 – opfølgning. Steen kontakter Steffen Sand hos JFP. 
5. Hjemmesiden – Simon Kirk kører videre som administrator indtil videre, idet den er 

vanskelig at flytte. 
6. Diverse vedrørende tinglysning af vedtægter på resterende ejendomme.: 

Bente Hedegaard (Skødegruppen) har undersøgt tinglysning af vedtægterne og formalia. Irene 
sørger for videre ekspedition med Bente. 

1. Pasningsaftaler udearealer.: Der er indgået pasningsaftale for 2017 med Dangrønt (Ernst) og 
Henrik Hvolgaard A/S (snerydning). 

2. Der har været afholdt møde med Herning Kommune , Vejafdeling, Jesper E. Jensen 
vedrørende vejadgang for kommende projekt med Fink Byg på nabogrunden.  Vi har 



fremført krav om betaling for andel af færdsel på grundarealet, svarende til 50 % , dog min. i 
forhold til faktiske antal enheder.  Samtidig har vi forlangt beløb for kompensation for vores 
andel af vejen. Herning Kommune kan pålægge os vejadgangen og er besluttende 
myndighed. I forhold til den oprindelige anlægsudgift på ca. 1,5 mio, er der et 
ejertidsnedslag (afvikles over 20 år). Restbeløbet skal deles mellem parterne i forhold 
bestemt af Herning Kommune.. Vi afventer den endelige afgørelse fra Herning Kommune, 
men forventer et beløb i størrelsesorden kr. 300.000 – 350.000. Vi afventer 

3. Økonomi.: 

Der er ingen restancer. 

3. Eventuelt.: 

Ingen bemærkninger. 

4. Næste møde 

Tirsdag den 12 september 2017 – Hos Anette – nr. 94. kl. 16.30 

 


