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Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels 

Referat færdigskrevet: 30. maj 2012 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 

Tirsdag den 8. maj 2012, klokken 19.30-23.00. 

Deltagere: 

Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29) 

Næstformand Birgitte Larsen (nr. 16) 

Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27) 

Bestyrelsesmedlem Henning Beck (nr. 11) 

Afbud: 

Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38) 

 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af dagsorden 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde, 1. maj 

3.  Udfylde og indsende en indmeldelsesblanket til forsikringen, 
og gøre en medlemsliste klar 

4.  Aktivitetsområde/fælled 

 Kort over området 

 Skitse til helhedsplan 

 Forberede byggeansøgning 

 Arbejdsweekend 

 Hvad skal forberedes inden arbejdsweekend 

5.  Information på hjemmesiden/e-mail 

 Helhedsplan i høring 

 Arbejdsweekend 

 Gadefest 

 Trampoliner 

6.  Eventuelt 

7.  Næste møde 

 Dato 

 Sted 

 

Dagsorden 

Ingen bemærkninger til dagsorden 

Referat 

Referat gennemgået, få redigeringer. 
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Forsikring 

Svend har udfyldt forsikringspapirer fra Parcelhusejernes Landsforening. Der skal udfyldes en 

medlemsoversigt. Husstande og navne kan hentes fra oversigten Linda har udarbejdet som e-mail-oversigt. 

Derudover mangler Svend at få kasserer Cindys underskrift på papir. 

Svend tager sig af at gøre papirerne vedrørende forsikring klar. 

Når forsikringsansøgning/medlemskab er klar til afsendelse, skal Linda poste brevet. 

Aktivitetsområdet/fælled 

Mødet indledtes med, at bestyrelsen (Svend, Birgitte, Henning og Linda) målte aktivitetsområdet op ude på 

fællesarealet/fælleden, efter anvisninger vi har modtaget fra Vejen Kommune. 

Herefter tegnede vi området op på karton. Og under hensyn til hække, verdenshjørner (vind), træer mv., 

foreslog bestyrelsen placering af legetårn, to gyngestativer, jord-læ-vold, to mål samt svævebane. 

Legetårn og gyngestativer er vedtaget på generalforsamling. Jord-læ-vold opføres for at have et sted at 

gøre af jorden, og for på sigt at kunne indrette bålområde. Mål opsættes, da der var flest ønsker fra 

husstandene for at inddrage boldmål i helhedsplanen. Svævebane vil indgå i step 2 af helhedsplan, og 

således ikke opsættes i 2012. Selvom bestyrelsen tidligere har vedtaget, at en vippe også ville indgå i step 2, 

undlod vi i helhedsplanen at gøre plads til den. Hvis Vejen Kommune beslutter, at grundejerforeningen selv 

fremover skal betale for årligt legepladstilsyn, så kommer vi sandsynligvis til at betale inspektion pr. opsat 

genstand. Så jo flere genstande, jo større årlig udgift. 

Opsætning af en svævebane bliver dyrt, med indkøb af banen, faldsand, maskinleje mv. 

Henning mindede om, at vi sandsynligvis skal have indkøbt cement/støbemiks til legetårn og gyngestativer. 

Birgitte sender vores ”helhedsplan” til Samm-Sall og får ham til at tegne en pæn udgave. Den pæne udgave 

skal anvendes til byggeansøgning, desuden lægges på hjemmesiden til orientering. 

Linda og Birgitte sætter sig sammen onsdag den 16. maj og udarbejder byggeansøgning. Den skal 

fremsendes til godkendelse til Vejen Kommune/Helle Lauridsen hurtigst muligt. 

Der sendes e-mail til husstandene, når helhedsplan ligger på hjemmesiden. I denne e-mail skal også 

orienteres om, at vi forventer at opsætte legeplads 16.-17. juni. Når Henning og Brian har udarbejdet 

arbejdsplan, kan vi også efterspørge hjælpende hænder. 

Henning oplyste, at Brian Knudsen i nr. 2 kan hjælpe med en minigraver, således der ikke bliver brug for et 

pælebor. 

Vi skal huske at have indkøbt og opsat mål inden ibrugtagsningsgodkendelsen (der er aftalt tirsdag den 19. 

juni med legepladskonsulenten). 
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Eventuelt 

Der sker ikke mere i ”sag” om gadefest lige p.t., men der er også forholdsvis god tid. 

Næste møde 

Tirsdag den 29. maj. 


