Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels
Referat færdigskrevet: 31. januar 2013

Referat fra bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Tirsdag den 30. oktober 2012, klokken 20.00-22.40 hos Cindy Kryger Sørensen (nr. 38)
Deltagere:
Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29)
Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38)
Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27)
Bestyrelsesmedlem Henning Beck (nr. 11)
Afbud:
Næstformand Birgitte Larsen (nr. 16)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra seneste møde, 25. juni 2012
3. Økonomi
Kontingenter
Legeplads
Gadefest
Plæneklipning
Volleyball
Kassebeholdning
4. Opretning af de tre påtaler på legepladsen
5. Mål?
6. Legepladsen fremover
7. Billeplage
8. Pasning/manglende pasning af de ubebyggede grunde såvel de
private som de kommunale
9. Evaluering af gadefest
10. Eventuelt
11. Næste møde

Godkendelse af dagsorden.
Der er afbud fra Birgitte.
Ingen bemærkninger til dagsorden
Godkendelse af referat fra seneste møde
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Under hensyn til, at ikke alle medlemmer er tilstede, udsættes godkendelse af seneste referat til
kommende møde.
Økonomi
Cindy kunne oplyse, at der mangler indbetaling af ét kontingent. Desuden må vi se i øjnene, at ét
kontingent aldrig bliver betalt. Ellers er alle kontingenter fra 2011 og 2012 indbetalt p.t.
Endnu har Cindy ikke modtaget alle faktura vedrørende gadefesten. Mangler faktura fra leje af borde og
bænke (den har Henning), muligvis grill/kul (Henning kontakter Søren), og muligvis også fra en af
aktivitetsgrupperne (Linda kontakter Birgitte). Gadefesten løber op i maksimalt 4.000 kroner, der var afsat
5.000 kroner i budgettet.
Bestyrelsen besluttede at afholde generalforsamling tirsdag den 12. marts 2013 klokken 19.30 på motellet,
Henning kontakter motellet og booker lokale.
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt regnskab til generalforsamling skal indeholder såvel indtæger og udgifter
som aktiver og passiver. Vi blev enige om kun at medtage indtægter og udgifter, idet aktiver og passiver
ikke giver mening.
Henning kontakter Henrik Nielsen vedrørende plæneklipning. Vi kan formentlig forventer endnu en
plæneklipning i år. Henning forhører Henrik, hvorvidt han er interesseret i at fortsætte med opgaven, og
spørge til, hvad udgiften vil være, hvis også jordvolden skal slås/trimmes. Alternativt er, at
grundejerforeningen indkøber motordrevet græstrimmer og selv sørger for græsslåning på jordvolden og
ved træer m.v. I givet fald skal udgift til indkøb og drift af græstrimmer indgå i budget for 2013.
Opretning af tre ting på legepladsen
Henning er løbende i kontakt med Brian (nr. 19) herom. Brian har bestilt plade til at lægge på
legetårnstaget. Når pladen modtages, vil alle tre ting blive rettet op.
Boldmål til fællesareal
Intet nyt. Der skal sættes penge af i budget 2013 til indkøb af mål.
Legepladsen fremover
På baggrund af informationsmøde afholdt af Vejen Kommune 20. september, hvor Svend og Linda deltog,
skal vi afsætte 800 kroner i budgettet årligt til legepladsinspektion (hvis vi fastholder kun at have tre
legeredskaber). Derudover har vi en udgift til forsikring på 3.600 kroner (parcelhusejernes landsforening).
I 2013 skal vi have opsat et skilt på legepladsen med nummer til alarmcentralen (112), nummer på
kontaktperson vedrørende legepladsen, samt legepladsens adresse (Nedersøparken 44).
Svend er påbegyndt logbog for legepladsen, den skal tilses ugentligt + grundigere gennemgang hver tredje
måned. Logbogen er vigtig af hensyn til forsikring.
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I budget 2013 skal bestyrelsen indarbejde forslag til, hvad der kan og skal ske med legepladsen. Det vil sige,
at der skal udarbejdes prisoverslag på bålplads, mål, maling, vippe og svævebane, byggetilladelse.
I slutningen af mødet fandt Cindy priseksempler på vippe og svævebane. En svævebane vil blive meget dyr,
idet vi også kan forvente, at priser til faldsand stiger.
Der har været ønsker om at tilplante jordvolden. Men ved slåning af ukrudt kan vi formentlig få græs til at
gro på den.
Billeplage
I juni udsendte Linda en e-mail/uddelte et brev til husstandene vedrørende billeplage. Kun Mette Fink (nr.
43) har svaret på henvendelsen.
Bestyrelsen kunne konstatere, at billeplagen ikke har være voldsom i år, bortset fra i Pinsen. Dette skyldes
muligvis, at der ikke har været lange perioder med varme.
Vi afventer og ser, hvordan det udvikler sig med billerne i 2013. Herunder om vi atter skal henvende os til
Vejen Kommune for hjælp til bekæmpelse.
Vedligeholdelse af tomme grunde
På møde med Vejen Kommune i juni 2012 blev bestyrelsen stillet i udsigt, at Vejen Kommune ville jævne
rabatterne på de to usolgte grunde, nummer 10 og 12. Dette er dog endnu ikke sket – i alt fald ikke i et
omfang, der bevirker, at Henning vil slå græs på arealerne.
Cindy kontakter ejer af den tomme grund, nr. 51, vedrørende vedligehold af grunden.
Linda kontakter Vejen Kommune (ingeniør Line Simonsen eller fagkoordinator Thomas McCulloch) for at
høre, hvordan sagerne står med forhold drøftet på mødet i juni. Lindas henvendelse vil tage udgangspunkt i
referat fra mødet modtaget fra Vejen Kommune den 26. juni.
Evaluering af gadefest
Bestyrelsen indstiller, at der afholdes gadefest hvert andet år.
Halvdelen af husstandene deltog i gadefesten 2012, hvilket for både festudvalget og bestyrelsen var et flot
fremmøde.
Har lært til næste gang, at der skal lamper i teltet, og at der skal være stativer til affaldssortering.
Eventuelt
Der er endnu ikke lagt billeder fra opførelse af legepladsen på hjemmesiden. Men der er billeder fra
gadefesten.
Næste møde
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Cindys regnskab skal med til næste møde.
På kommende møde skal der udarbejdes dagsorden og bilag til generalforsamling.
Mødeindkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, regnskab, budget og eventuelle bilag skal
udsendes senest tirsdag den 19. februar.
Bestyrelsen enedes om kommende møde torsdag den 7. februar [men det har efterfølgende vist sig ikke at
være belejligt for alle bestyrelsens medlemmer].
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