
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. november 2018 hos Kenn. 
 
Tilstede: Frank, Kenn, Helmuth, Jette, Anette 
Referent: Anette Andersen 
Fraværende:  
 
 
DAGSORDEN: 
 

1  Godkendelse af referat fra 6.9.2018. 
Ingen bemærkninger 
 
 

2 Etablering af fælles vejlaug. 
Vi har fået et udkast til aftale fra Herning kommune, Landinspektør Arne Daniel 
Kristensen, umiddelbart ser det fint ud. Vi skal have undersøgt hvad vi gør ved 
stemmelighed, da der er 2 medlemmer fra hver grundejerforening,det skal skrives 
ind i deklarationen.  
 

3 Stamvejen – trafikforhold. 
Vi har rykket Fing byg vedr. vejforholdene, Fink byg har haft kontakt til Herning 
Kommune vedr regler mv. omkring vigepligtsforhold og cykelstien (hajtænder) Fink 
byg har lovet at der snart sker noget. Martin Frandsen fra Herning kommune har 
været ude og se på forholdene omkring udkørslen fra vores stamvej ( ud på 
Koustrup Alle,  han har lovet at undersøge hvilke muligheder der kan være.Først og 
fremmest skal der laves en trafikmåling, som vil danne grundlag for hvad der kan 
gøres. Frank følger op på hvor sagen står.. 
 

4 Vedligeholdelse af fællesarealer (grønne områder, veje og legeplads) 
Gyngestativet sættes i bero, måske kan vi selv lave det på arbejdsdagen. vi tager 
punktet med til generalforsamling.  Skal vi blive ved med at vedligeholde den. Kenn 
er tovholder. 
 

5 Beskæring af aroniabuske på volden bag husnr. 116 – 140. 
Tilsyneladen har det været en success med at lade grundejerne selv bestemme 
højderne på hækkene, Det er en opgave der kun udføres ca hvert 3 år. 
 

6 Ejendomsskat af jordstykke overdraget til grundforeningen. 
Frank forventer at vi bliver fritaget for at betale ejendomsskat for det i fremtiden. 
Men rykkergebyret kommer vi til at betale. 
 

7 Eboks.- Jette og Frank har nemid og søger for at tjekke op det der kommer der. 
 
 

8 Økonomi ved kassereren. 
Jette og Frank sætter sig sammen og prøver at finde ud af vores økonomisystem 
(conventus), vi trækker lidt på Bertel i den henseende. 



Adressebogen i conventus vedligeholdes af Sekretæren (Anette) 
 

9 Arbejdsfordeling i bestyrelsen. 
Udsættes til næste møde 
 

10 Generalforsamling 20.2,2019. 
Indkaldelse af forslag til generalforsamling (se vedhæftede) 

 

11 Næste møde. 
16. januar 2019 hos Anette 

 

12 Eventuelt. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


