
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. februar 2022  
 
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 30.11.2021 
a. Der var ingen indvendinger og referatet blev enstemmigt godkendt   

 

2. Økonomi ved kasseren. 
a) Regnskab 2021 + Budget 2022  

a. budget og årets udgifter blev gennemgået og godkendt.  
 

3. Generalforsamling 25.4.2022 – planlægning, emner til beretningen mv. 
a. Planlægges at blive afholdt i Alpi Hallerne med fælles spisning og 

efterfølgende generalforsamling. 
i. Fælles spisning med tilmelding fra kl. 18:00 -19:00 
ii. Generalforsamling kl. 19:15 

 
4. Vedligeholdelsesplan fællesarealer aftalt med Ernst, Dangrønt. (bilag)  

a. Der er afholdt møde med Dangrønt og aftalt vedligeholdes plan som er 
vedlagt nederst. 

 

5. Forsikring af løsøre (gadelys) 
a. Det blev godt kendt at udvide vores forsikring hos Tryk med forsikring af 

vores gadelys mod lynnedslag.   
 

6. Arbejdsdag 2022 -planlægning. 
a. Den bliver igen i år afholdt sammen med Ny Koustrup Marks 

grundejerforening. 
 
Planen er at vi starter kl. 10:00 og slutter kl. 12:30 med fælles spisning i 
vognhuset (pølser og brød samt drikkevarer) 
 
Opgaverne i år ser ikke ud til at være så store i år, så der vil være meget 
vægt på fælles hygge og lære hinanden at kende. 
 
Tilmelding vil være senest den 18. april  

  
 
 
 
 
 
 



7. Eventuelt. 
a. Belægningen på stien længst nede mod Koustrup Allé er begyndt at sætte 

sig efter man har fjernet støttekanten ifbm. ny beplantning af hæk – 
bestyrrelsen tager fat i Steen Zaulich for at få dette rettet.  

b. Jette og Frede deltager i Ny Koustrup Marks generalforsamling d. 14. marts. 
 

8. Næste møde. 
a. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. april 2022 hos Kent i nr. 102 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedligeholdelse af grønne områder. 

På møde med Dangrønt (Ernst) den 13. december 2021 blev det aftalt, at vores 

grønne områder vedligeholdes efter denne plan: 

 

Græsarealer: 

Klippes ca. 1 gang om ugen eller efter behov. 

Ved yderkanterne klippes således, at der ikke kommer afklip ind i hækkene. 

 

Voldene med aroniabuske mod syd, vest og nord: 

Aroniabuskene klippes lidt løbende hvert år, og afklippet forbliver på voldene, hvor 

det ligger og formulder. 

Japansk pileurt bekæmpes fra tidligt forår og flere gange herover året, så den ikke 

bliver synlig på voldene. 

Gyvel, regnfang og andet højt ukrudt bekæmpes så snart det bliver synligt. 

 

Hækken mod naboer på Stensbjergvej: 

Klippes hvert år. 

 

Paradisæbletræer: 

Beskæres hvert 3. år og første gang efterår/vinter 2021/2022. 

 

Generelt: 

Der gødes og renholdes for ukrudt efter behov.  

Kontaktperson: Helmuth Jensen og mens han er sygemeldt Frede Rahbek. 


