
Referat bestyrelsesmøde mandag den 22. august 2022  
hos Frank, nr. 90.  
 
Tilstede: Nini, Frede, Kenn, Frank og Carl Chr. 
Referent: Carl Christian Clausen 
Fraværende: Ingen 
 
 
 
 
DAGSORDEN: 
 

 
1. Godkendelse af referat fra 16.05.2022 

a. Referatet fra sidste møde godkendes  
 

2 Vedligehold af grønne arealer 
a. Planen fra vores årshjul for klipning af beplantning samt andre opgaver som 

er givet til DanGrønt skal være mere præcise – Den snak tager Frede med 
DanGrønt. 
 

3 Opfølgning på pkt. 10 Eventuelt fra bestyrelsesmødet den 16.05.2022 
a. Der er blevet renset op i kloarkerne  
b. Stamveje og stikveje har fået fyldt revner op med flydende asfalt  
c. Andre punkter var der ikke nyt at berette om 

 
4 Notat om ændring af praksis for gadelys på private fællesveje fra Herning 

Kommune. 
a. Det forventes at Herning kommune beslutter, at vedligeholdelse af gadelys 

(herunder udskiftning af pærer m.v.) overgår til ejerne af vejene. Vi har intet 
hørt fra Herning kommune, og Kenn laver opfølgning her efter sommerferien. 

      
5 Opsætning af hjertestarter i samarbejde med Ny Koustrup Mark 

a. Det blev besluttet af Grundejerforeningen bakker op om opsætning af 
hjertestarter. Hjertestarteren placeres på vestsiden af NKM´s fælleshus, og 
etableringsudgiften på ca. 18.000 kr. deles ligeligt mellem KM og NKM.  
De årlige driftsudgifter på ca. 1.300 kr. finansieres via Vejlauget. 
. 
 

6 Erhvervelse af arealet (Midterste stikvej) fra Steen Zaulich 
Tinglysningen kræver referat fra generalforsamling, hvoraf det fremgår, at 
det er vedtaget, at arealet erhverves.  

a. Det blev besluttet at punktet medtages på den ordinære generalforsamling i 
2023 med henblik på vedtagelse. Vi mener ikke, der er nødvendigt at tage en 
ekstraordinær generalforsamling blot til dette ene punkt. 

 
7 Økonomi ved kasseren 

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



 
8 Drøftelse af bestyreæsens holdning til yderligere henlæggelse til vejfonden? 

Opfølgning på forslag på generalforsamling d. 25. april 2022 
Der er enighed i bestyrelsen om, at vi bør foretage en ekstraordinær henlæggelse, 
idet vi har en driftskapital, der overgår vores behov. 
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget med henblik på at fremlægge et forslag 
på generalforsamlingen i 2023. 
  

9 Referat til efterretning fra møde i Vejlauget d. 16. maj 
Referatet blev taget til efterretning.  
 

10 Næste møde 
a. Næste møde er 17. nov. kl. 17:00 og afholdes hos Kenn i nr. 102. 

Kl. 18.30 afholder bestyrelsen julefrokost. 
 

11 Eventuelt 
Frede orienterede om, at 2. etape af Koustrup Have, der skulle være startet her i 
efteråret, forventes at blive udskudt 1 – 2 år, bl.a. på grund af forsinkelse af Sand 
Speditions byggeri. 

 
 
 
 


