Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. november 2021 hos Frank,
nr. 138.
Tilstede: Kenn H. Kristensen, Jette Iversen, Frank Svendsen, Frede Rahbek
Referent: Carl Christian Clausen
Fraværende: Helmuth B. Jensen

Dagsordenen på bestyrelsesmødet var følgende punkter:
1 Godkendelse af referat fra 25.8.2021
a. Der var ingen indvendinger og referatet blev enstemmigt godkendt
2 Evaluering af arbejdsdagen 11.9.2021 / Arbejdsdag 2022 – dato, container? m.v.
a. Overordnet set var det et en rigtigt god og hyggelig dag. Der skal måske
være lidt færre opgaver så vi når i bund med dem som vi så har.
b. Fremadrettet vil vi afholde dagen sammen med Ny Koustrup Mark som i år,
det har der været god respons på med fælles øl og pølser i deres fælleshus.
i. Ny Koustrup Mark ønsker at afholde 2 dage forår og efterår vi går
med på den ene af dem
ii. Tidspunktet bliver fra kl. 09:30 til 12:30 – dagen er ikke fastsat endnu
c. Der bliver igen bestilt en container til haveaffald som alle kan gøre brug af,
det bliver en container med lave sider så vi bedre kan få den fyldt.
i. Containeren kommer igen fra den 16. juni til den 30. juni
3 Fordeling af Helmuth´s opgaver, mens han er sygemeldt
a. Frede Rahbek overtager i den periode Helmuth´s opgaver
4 Vedligeholdelsesplan fællesarealer (bilag)
a. Helmuth har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for området. Planen blev
godkendt og iværksættelsen aftales med Dangrønt.
b. Husene 116-140 får en seddel i postkassen vedr. klipning af aronia buskene
som er en del af vores fællesarealer om klipning i år ellers er næste gang for
klipning 2023.
5 Stamvejen – afsluttende vejsyn (bilag) og vedligeholdelse.
a. Der har være gennemgang med Herning kommune, Fink Byg, Ny Koustrup
Mark og os. Der mangler pt 2 opgaver at blive løst som er etablering af
slidlag på de 2 steder hvor stamvejen har været gravet for at koble på
kloaksystemet, det bliver formodentligt lavet til foråret når vejret tillader det.
6 Referat fra møde i Vejlaug.
a. Referatet taget til efterretning

7 Forsikring af løsøre (gadelys)
a. Der var for nogle uger siden en artikel i Herning folkeblad omkring
lynnedslag i gadebelysningen i Gjellerup hvor dette ikke var forsikret – det er
vores belysning heller ikke.
i. Frank tager opgaven og undersøger med vores forsikring hvad det vil
koste at forsikre vores anlæg med en anslået værdi på DKK 330.000,8 Økonomi ved kasseren (budgetopfølgning 2021 + udkast budget 2022)
a. budget og årets udgifter blev gennemgået og godkendt.
b. Kontingentet for næste år foreslå vi igen sat til DKK. 2000,- pr husstand

9 Generalforsamling 2022 – fastlæggelse af dato og sted m.v.
a. Det påtænkes at afholde Generalforsamling den 25. april. 2022 vi har booket
plads i Alpi-Hallerne – Tidspunkt følger senere.

10 Hjemmesiden
a. Vi vil meget gerne have opdateret og fornyet vores hjemmeside, hvis vi
sammenligner denne med Ny Koustrup Mark. Men ingen i bestyrelsen
besidder disse færdigheder.
i. Er der nogen i grundejerforeningen som har erfaring og interesse for
dette
ii. Kent kom med forslag om at henvende sig til medie skoler i Herning
og der var nogle elever som kunne have dette som en
projekt/eksamensopgaver
11 Eventuelt.
a. Grundejerforeningen har ved en fejl ikke fået overdraget alle skøder på
Koustrup Mark fra Steen Zaulich – Han har derfor bedt Skødekontoret om at
få overdraget skødet på stikvej 2 til grundejerforeningen.
12 Næste møde.
a. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. februar 2022 hos Kent i nr. 102

