
Referat bestyrelsesmøde torsdag den 25. august 2021 hos Jette  
 
Tilstede: Helmuth B. Jensen, Kenn H. Kristensen, Jette Iversen, Frede Rahbek, Frank 
Svendsen, Carl Chr. Clausen 
Referent: Carl Christian Clausen 
Fraværende: Ingen 
 
 
REFERAT: 
 

1 Godkendelse af referat fra 24.6.2021. 
Der var ingen indvendinger og spørgsmål til referatet – det blev godkendt. 
 

2 Planlægning af arbejdsdagen 11.9.2021. 
Vi samles kl. 09:30 på græsarealet ved vores næsten nedlagte legeplads.  
 
Indkaldelsen er sendt ud med frist den 03. sep. 25. august var der 13 tilmeldinger. Inden 
påmindelse den 29. august er vi på 19 tilmeldinger. 
 
Antallet af opgaver afstemmes ud fra tilmeldinger.  
 
Kenn stiller med en Gas grill, Frank & Helmuth sørger for indkøb af pølser, øl, vand samt 
tilbehør.   
 
”Frokosten” indtages sammen med Ny Koustrup Mark ved deres fælleshus ”Det Gamle 
vognhus” hvor vi for lejlighed for at hilse på hinanden. 
 

3 Evaluering af forsøg med container til haveaffald. 
Udgangspunktet var stor tilfredshed med ordningen, det kunne måske have været en 
container med lave sider da de første ikke stakkede op men kun smed affaldet på gulvet, så 
da det var fyldt, kunne man næste ikke komme ind i den.  
Det undersøges næste gang om den kan leveres med kørerampe/plader så man lettere kan 
komme op i lag 2 med affaldet. 
 
Frank & Helmuth udarbejder et årshjul med gartner opgaver. Disse opgaver afstemmer de 
med Ernst vores gartner.  

Opgaver omfatter feks. klipning af græsarealer, klipning af Aroniabuske mod syd op 
mod Stensbjergvej . Mod vest til Spedition Sand samt volden mod Koustrup Allé.  

 
Container bestilles igen i oktober når Ernst skal klippe Aronia-buske.  
  
 
 
 
 



4 Stamvejen – info om afholdt afsluttende vejsyn i verjlauget. 
Frank & Helmuth har været til besigtigelsesmøde med Fink Byg og kommunen.  

Fink Byg får opsat skilte og malet hajtænder ved udkørslerne fra Ny Koustrup Mark 
samt ved udkørslen til Koustrup Allé. 
  

Hjørnet ind på Koustrup Mark bliver rettet op og ny asfalt lægges. Det samme gælder de 
steder hvor stamvejen har været gravet op for at tilslutte Kloarken og Fjernvarme. 
 

5 Bekæmpelse af Japansk Pileurt på voldene i fællesarealet. 
Frede er godt i gang med volden over mod Spedition Sand og fortsættes sammen med 
Frank ned mod volden til Koustrup Mark og videre langs denne. Vi får Ernst til at klippe 
stien på toppen af volden for lettere adgang.  
 
For at få bugt med dem så gås der regelmæssigt ture for at stække nye skud af blade og 
spire.  
 

6 Ajourføring af hjemmesiden. 
Frank og Carl Chr. gennemgår siden og ser om vi kan få hjælp af Søren i nr 94 til at 
vedligeholde den. 
 

7 Økonomi ved kassereren. 
Kort gennemgang af udgifter holdt op mod budget. Samt evt. poster der kommer i 
efteråret/vinter. 
 
På nær 2 husstande havde betalt kontingent. Tredje rykker er lagt i postkassen, viser sig at 
de har skiftet mailadresse.  
 

8 Eventuelt. 
Kort snak omkring tilbygninger og opsamling af overfladevand efter spørgsmål fra Carl Chr.  
Overfladevand skal holdes på egen grund og føres i kloarken.  
 

9 Næste møde. 
Tirsdag den 30.11.2021 kl. 16:30 hos Helmut i nr. 106  

Mødet afholdes som kombineret bestyrelsesmøde og julefrokost for bestyrelsen med 
påhæng fra kl. 18:30. 
Foreningen betaler for bestyrelsesmedlemmerne. Påhæng betaler selv deres del. 

 
 

 
 
 


