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Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels 

Referat færdigskrevet: 1. juni 2012 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 

Tirsdag den 29. maj 2012, klokken 20.00-22.45. 

Deltagere: 

Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29) 

Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38) 

Næstformand Birgitte Larsen (nr. 16) 

Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27) 

Bestyrelsesmedlem Henning Beck (nr. 11) 

Brian Lassen Schmidt (nr. 19) vedrørende arbejdsplan for opsætning af legeplads 

 

Dagsorden: 

1.  Arbejdsplan til weekend for opsætning af legeplads 

2.  Økonomi 

3.  Godkendelse af referater fra 1. og 8. maj 2012 

4.  Informationsskrivelse 

5.  Eventuelt 

 

Arbejdsplan for opsætning af legeplads 

Cindy sørger for at sende ordrebekræftelse til både gynger/Samm-Sall og legetårn/Davidsen 

Brian fik forevist og forklaret helhedsplanen. 

Henning har efter eget udsagn (nogenlunde) styr på gravemaskiner. 

Henning anslår, at der skal graves cirka 60 m3 jord væk til puderne af faldsand. Henning kontakter Rasmus 

Gejlager, Store Barsbøl, for at høre, om han med kort varsel kan overtage jord, hvis det bliver for meget til 

en læ-vold på fællesarealet. 

Til arbejdsweekenden bliver Henning ansvarlig for opgravning af jord samt at lægge det i en vold, desuden 

at køre faldsand i området. 

Brian bliver ansvarlig for at koordinere samling af de tre legeredskaber samt opsætning af disse. 

Brian er ikke alt for optimistisk på, at vi kan nå at opsætte alle tre stativer i løbet af én weekend. 
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Brian og Henning har udpeget og lavet aftaler med mandlige beboere for at komme og hjælpe. Det drejer 

sig om cirka 10 mand, hvis der kommer ret mange flere, vil opgaven med koordinering for Brian gribe om 

sig. 

Brian opdeler deltagerne i hold, så der er nogle til at bygge legetårn og andre til gyngestativerne. 

Henning og Brian mødes på fællesområdet torsdag den 14. juni for at markere, hvor der skal graves og 

sættes legestativer op. 

Cindy beder om at få leveret legestativerne onsdag den 13. juni, og de skal afleveres på det grønne område 

mellem hus nr. 30 og 32, så langt inde på græsplænen som muligt, uden at køre plænen op. Linda bliver 

kontaktperson angående levering. 

Brian foreslår begyndelsestidspunkt til lørdag den 15. juni klokken 8.00 – vi kan godt begynde klokken 7.00, 

men af hensyn til naboer er klokken 8.00 bedre. 

[Brian forlader mødet.] 

Økonomi 

Cindy orienterede om status med betaling af kontingent. Hun har været rundt med en venlig påmindelse til 

enkelte husstande. Og der er nu meget få udeståender. 

Legeredskaber betales 8 dage efter levering. 

Birgitte kontakter Thomas Walz (nr. 17) angående boldmål, da han har tilbudt at være behjælpelig hermed. 

Konstruktion skal gerne være så stabil, at målene er til at flytte rundt med. Og der skal kunne sættes net i. 

Plæneklipning foregår cirka hver anden uge, og det lader til, at budget med 17 klipninger i løbet af 2012 

kommer til at passe meget godt. Henning og Svend godkendte faktura på de første tre gange 

plæneklipning. 

Forplejning til medhjælperne i forbindelse med opsætning af legeplads. Svend og Linda sørger for indkøb til 

cirka 15 mand såvel lørdag som søndag. Linda sørger for tilberedning. 

Birgitte tager billeder til hjemmesiden i arbejdsweekenden. 

Godkendelse af referater 

Referaterne fra møderne 1. og 8. maj blev godkendt og kan lægges på hjemmesiden. 

Information til husstandene 

Der sendes en e-mail til husstandene. Til husstande, hvor bestyrelsen ikke har modtaget e-mail-adresse, 

skrives e-mail ud og puttes i postkasserne. 

E-mail skal indeholde oplysning om: 



3 
 

Helhedsplan er tilgængelig på hjemmesiden 

Referat fra generalforsamling, gældende vedtægter og bestyrelsesreferater er også tilgængelig på 

hjemmesiden. 

Der afholdes gadefest 8. september, og hvem der udgør festudvalg 

Hjemmesiden: 

Tegningen, som Birgitte har tegnet, af fællesområdet skal ligge på hjemmesiden. Nedenfor en tekst, der 

fortæller, at legeplads med tre legeredskaber, læ-vold og mål opsættes medio juni 2012, og at fremtiden 

kan byde på etablering af bålplads, opsætning af vippe samt svævebane. 

Ønsker husstandene nærmere information om baggrunden for helhedsplanen, fremgår det af referaterne 

fra bestyrelsesmøderne. 

Hjemmesiden skal desuden indeholde en tekst vedrørende trampoliner på fællesarealer/forsikring. Vi 

forsøger at få Parcelhusejernes Landsorganisation til at sende os en formulering. 

Linda sørger for såvel e-mail som tekst til hjemmesiden/Kenneth Kryger Sørensen. E-mail og hjemmesiden 

prioriteres udsendt senest fredag den 1. juni. 

Eventuelt 

Svend kontakter Grundejerforeningens kontaktperson ved Vejen Kommune angående kollisionsfare ved 

udkørsel fra Nedersøparken til Barsbøl Markvej. Rabatterne på grund nr. 10 og 12 skal jævnes – det er 

tidligere aftalt, og Henning har lovet at slå græs på grundene, hvis de bliver jævnet. Der mangler 

asfalt/slidlag ved indkørslen til Nedersøparken fra Barsbøl Markvej. Hvad er udsigterne for lukning af 

indkørslen fra Søvej/anlæggelse af vej fra Nedersøparken/Barsøl Markvej til Ørstedvej? 

Linda kontakter legepladskonsulent og spørger dels om, hvorvidt det er realistisk, at vi får en 

byggetilladelse til medio juni, og dels om møde for ibrugtagningstilladelse. Der er aftalt tirsdag den 19. juni, 

men vi er muligvis ikke færdige på det tidspunkt. 

Næste møde 

Efter behov. Men formentlig og forhåbentlig tidligst i august/september. 


