
Referat bestyrelsesmøde mandag den 16. maj 2022 hos Carl Christian, 
nr. 90.  
 
Tilstede: Nini, Frede, Jette, Kenn, Lone, Frank og Carl Chr. 
Referent: Carl Christian Clausen 
Fraværende: Ingen 
 
 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Kort præsentationsrunde.  
a. Kort præsentation af den gamle bestyrelse og de ny medlemmer 

 
2. Godkendelse af referat fra 04.04.2022 

a. Referatet fra sidste møde godkendes  
 

3 Konstituering 
a. Frank blev på Generalforsamlingen genvalgt som formand 

i. Kenn Kristensen valgt som næstformand 
ii. Nini Skovgaard valgt som kasserer 
iii. Carl Chr. Clausen valgt som sekretær  
iv. Frede Rahbek forsætter med opgaverne efter Helmuth 
v. Lone Helbo blev valgt ind som suppleant  

 
4 Fordeling af arbejdsopgaver. 

Der er foretaget små justeringer, og Frank ajourfører oversigten. 
 

5 Valg af 2 repræsentanter til Vejlaugets bestyrelse. 
a. Frank og Frede forsætter i vejlauget. 

      
6 Evaluering af generalforsamlingen. 

a. Det er bestyrelsens vurdering, at det var en stor succes med fælles spisning 
forud for generalforsamlingen med god stemning og snak ved alle borde. 

b. Der var også en god stemning og dialog på generalforsamlingen 
i. Der undersøges behov (flere hjertestartere i nærområdet) og økonomi 

ved køb og opsætning af en hjertestarter samen med NKM. NKM er 
positiv m.h.t. at sætte en hjertestarter op på deres fælleshus. 

ii. Alternativet til køb af hjertestarter kunne være at få lavet et kort over 
de hjertestartere der er tættest på vores forening, som så bliver lagt 
på hjemmesiden samt omdelt i postkasserne.  

 
7 Revision af vedligeholdelsesplan for grønne områder (Nuværende vedlagt) 

a. Planen blev godkendt med en ændring om at boligerne med haver mod syd 
til Stensbjergvej får sedler i postkassen omkring klippehøjde. Disse afleveres 
hos Frank i 138 som koordinerer med Dangrønt. 

  



     
8 Evaluering af arbejdsdagen. 

a. Den fælles arbejdsdag var en succes med de mindre opgaver. Der blev 
arbejdet, men bestemt også hygget. Fælles spisning med NKM gentages 
gerne 

 
9 Økonomi 

a. Regnskab pr. d.d. blev fremlagt og godkendt. 
 

10 Eventuelt 
a. Vi har pt 3 sager hos Herning kommune omkring skiltningen (oprettet af 

Kenn) 
i. Vores gadeskilt er blevet kørt ned og stativet er i stykker 
ii. Vi har ansøgt om skilt til visning den rigtige vej rundet om 

helleanlægget på Koustrup Alle 
iii. Permanent blindvej skiltning med sti – så vi undgår de store lastbiler 

der kører forkert.  
b. Vi er ved at indhente tilbud på reparation af alle revner i asfalten så vi undgår 

større frostskader til vinter 
c. Regnskabet for Vejlauget vil fremover blive fremlagt på vores 

generalforsamling. 
d. Der bestilles oprensning af alle kloakriste i de 3 stikveje, da flere er fyldt med 

sand og blade. 
e. Mulighed for at få gjort stien mellem nr. 76-78 bedre at gå på i vådt vejr 

undersøges af Frede, 
f. På stikvej nr 2 er flere af vores Chau Che sten ved at gå løs, der undersøges 

omfanget på alle veje og indhentes tilbud på reparation som så tages med i 
budgettet. Frede undersøger.  

g. Frank takkede den afgående kasserer Jette Iversen for en engageret og 
aktiv indsats i bestyrelsen. 

 
11 Næste møde  

a. Næste møde er 22. aug. kl. 17:00 og afholdes hos Frede i nr. 72 
 

 
 
 
 


