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1. Henrik Eriksen valgtes til ordstyrer. 

Der var fremmødt ca. 70 husstande incl. bestyrelsen. 

 

2. Bestyrelsen beretning! Se vedhæftede!  

Henrik Eriksen orienterede om situationen vedr. støjgenerne fra 

Agerlandsvej samt Vestre Ringvej. Den nye støjreducerende asfalt på 

Agerlandsvej har haft noget effekt, men desværre er der stadig for meget 

støj. Der har været trafik tælling i en periode, som har vist alt for meget 

trafik på Agerlandsvej – især tung trafik. Hastigheds grænser overholdes 

ikke! Se tallene fra trafiktællingen på vores hjemmeside. 

Kommunen intentioner er stadig at udbedre de sammenfaldne volde med 

jord. Dette har jf. ekstern støjundersøgelser ikke noget væsentlig effekt. 

Bestyrelsen arbejder på at få fjernet alt tung trafik, nedsættelse af 

hastighedsgrænsen samt lukning af viadukt fra Agerlandsvej ud mod 

lossepladsen.  

Enstemmigt godkendt! 

 

3. Gennemgang af regnskabet blev slået sammen med budget 

gennemgangen. Der afsættes 121.000 kr til vejfonden. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt! 

Budget 2022 blev enstemmigt godkendt! 

    

4. Der var  indkommet 2 forslag fra Jens Møller hus nr. 158 vedr. grønne 

områder på fælles arealet samt anskaffelse af legeredskaber til 

legepladsen. 

Begge forslag blev forkastet! 

Forslag 1 – vild flora. 

Ingen beboere ønskede vild flora tæt på egen have. Der var tilfredshed 

med værende område i den sydlige del af fællesarealet samt volden. 

Forslag 2 - legeplads udstyr. 

De tilstedeværende beboere blev enige om at nedsætte et legepladsudvalg, 

som i startkapital har 65.000 kr til rådighed. Der blev fremsat forslag om 

at søge forskellige fonde om midler. 

Legeplads udvalget: Katrine Fyrstman nr. 17, Rasmus F. Donbæk nr.52 

Jeppe grønning nr. 60,  Simon nr. 66, Mette nr. 70,  Jens nr. 158, Anja 

Tovgaard nr. 188, Claris nr. 224. 

Udvalget sørger selv for at afholde møder! 

  

6. Bestyrelses medlemmer Henrik Andersen Knud E. Kvist blev genvalgt.  

     Suppleant Jan Pedersen, Lupinmarken 93 blev genvalgt. 
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7. Heidi Møller fra Lupinmarken 39 - blev genvalgt.  

8. Under evt blev der af flere beboer fremsat ønske om, at vi alle hjælper 

hinanden med at holde hastigheden nede i området.  

     Vi skal orientere besøgende samt selvfølgelig egne familiemedlemmer om    

      at køre forsigtigt i området.  

     Det er især hastigheden på stamvejen og  nede ved børnehaven ( lederen  

     kontaktes igen- igen).  

 

 

Tak for et godt og konstruktivt møde, med et godt engagement fra fremmødte! 

 

På bestyrelsens vegne. 

 

Knud E. Kvist Nielsen 

Referent 

 

 

 

 


