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Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels 

Referat færdigskrevet: 18. februar 2013 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 

Tirsdag den 29. januar klokken 19.30-21.30 hos Cindy Kryger Sørensen (nr. 38) 

Deltagere: 

Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29) 

Næstformand Pia Holm Hansen (nr. 28) 

Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38) 

Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27) 

Bestyrelsesmedlem Henning Beck (nr. 11) 

 

Godkendelse af dagsorden. 

Ingen bemærkninger til dagsorden 

Godkendelse af referat fra seneste møder 

Ingen bemærkninger til referat fra mødet den 25. juni. Enkelte rettelser til referat fra mødet den 30. 

oktober. Linda retter referatet, og sender begge referater til publicering på www.nedersøparken.dk. 

Økonomi 

Henning har efterspurgt tilbud på græsklipning hos nuværende entreprenør Henrik Nielsen, men endnu 

ikke modtaget tilbud. 

Cindy har udarbejdet regnskab for regnskabsåret 2012, og er klar til at aflevere regnskab inklusive bilag til 

revisor Jørgen Dahl Bruun, nr. 42. 

Der mangler ét kontingent for 2011 og ét kontingent for 2012. 

Legepladsen har været den største udgift i 2012. 

Der er et plus på kontoen på næsten 19.000 kroner. 

Bestyrelsen drøftede indhold af budget til fremlæggelse og godkendelse på generalforsamlingBestyrelsen 

blev enig om, at to mål, brøndring og træ til balancebomme/bænke til bålplads skal indgå i budget. 

Cindy sender udkast til budget til bestyrelsen, således bestyrelsens medlemmer kan komme med 

eventuelle bemærkninger, inden budget sendes med dagsorden til generalforsamling. 

Orientering om møde med Vejen Kommune 
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Svend og Linda deltog torsdag den 24. januar i møde med Vejen Kommune, Veje & Park, og Jels Lokalråd, 

om Jels Øst. Linda har skrevet notat fra mødet, som bestyrelsen har modtaget. 

Linda og Svend orienterede om, at: 

Vejen Kommune oplyste, at stamvejen fra Nedersøparken til Ørstedvej forventes udført i 2013, og projektet 

sluttes af med at lukke vejen fra Nedersøparken til Søvej. Der kan eventuelt blive tale om at udføre 

fartdæmpende foranstaltninger ved kryds Nedersøparken/Barsbølmarkvej, samt på det lange, lige stykke 

ud til Ørstedvej. 

Det er konstateret, at snerydning i Nedersøparken foregår mellem Barsbølmarkvej og Søvej, således bliver 

der ikke ryddet sne i ”buen” (nummer 29/28-53/40). Thomas McCulloch, Vejen Kommune, oplyste, at det 

sandsynligvis hænger sammen med en naturlig rute for snerydderen. Endvidere ryddes i Vejen Kommune 

ikke sne i boliglommer, men kun på stamveje. 

Stien gennem Planetparken er færdig. Dog vil Vejen Kommune naturligvis være opmærksomme på, om 

dræning og riste er tilstrækkelige tiltag for at undgå vand mv. render fra stien ned i haven ved nr. 11. 

Der vil blive foretaget boreprøver af jordbunden på de to usolgte grunde, nr. 10 og 12, for at fastslå, 

hvorvidt grundene udelukkende er lavtliggende eller om der decideret er tale om blød bund. Hvis der er 

tale om blød grund, kan Grundejerforeningen Nedersøparken overtage grundene og lade dem indgå i 

områdets grønne områder. 

Det lille stykke manglende sti mellem cykelstien på Søvej og den nye sti, anses af Vejen Kommune ikke som 

”sort plet”. Eventuel belysning vil blive vurderet. 

Der er fra Jels Lokalråd ønske om et ”projekt Ørstedvej”. Vejen er meget smal, og når stamvejen er færdig, 

vil trafikken stige. Der er derfor ønske om, at der etableres stier og fartdæmpende foranstaltninger. Vejen 

Kommune vil udføre trafiktælling på Ørstedvej inden vejgennemførselsen og igen når den nye stamvej er 

åben. Der er endvidere ønsker fra Jels Motel og Sportscenter om at flytte ind-/udkørsel til overfor 

Søparken, og her etablere en rundkørsel. 

Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes tirsdag den 12. marts klokken 19.30 på Jels Motel. Henning bestiller lokale. 

Tilmelding skal ske til Linda, og det endelige antal deltagere kan meldes en uge før generalforsamlingen. 

Mødeindkaldelse inklusive dagsorden, regnskab og budget samt eventuelle andre bilag, skal udsendes 

senest 19. februar. Linda udsender pr. e-mail, printer til de fire husstande, hvor vi ikke har e-mail, og 

dagsorden og bilag lægges på hjemmesiden. 

Mødet indledes med oplæg fra Politiet, Det kriminalpræventive Sekretariat. Linda skanner informationen 

fra Politiet, så naboerne på forhånd er lidt informeret. 

Valg af dirigent. Henning spørger Søren, om han atter vil være dirigent. 

Udpegning/valg af stemmetællere. Der skal medtages papir og kuglepenne til afstemning. 
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Bestyrelsens beretning om det foregående år. Svend skriver et oplæg, som han sender til bestyrelsen til 

kommentering. 

Aflæggelse af regnskab attesteret af revisor. Cindy har færdiggjort regnskab, mangler attestation. 

Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne skal være 

bestyrelsen i hænde senest den 26. februar, så endelig dagsorden kan udsendes senest tirsdag den 5. 

marts. 

Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende 

kontingent på 1.200 kroner. 

Valg af formand. Ifølge vedtægterne skal formand vælges særskilt og først. 

Valg af bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. I år er Henning på valg, og ønsker ikke genvalg. 

Valg af revisor og suppleant. Bestyrelsen vil på mødet henstille til, at revisor og suppleant ikke må komme 

fra samme husstand som et bestyrelsesmedlem. Da kassereren ikke vælges direkte af generalforsamlingen 

er det eneste måde hvorpå man undgår at revisor eller suppleant kommer fra samme husstand som 

kassereren. 

Eventuelt. Flagning i anledning af konfirmation. 

Velkomst til nye beboere 

Svend har foreslået, at bestyrelsen fremover skal sørge for at indkøbe en buket og hermed byde nye 

beboere i Nedersøparken velkommen. Bestyrelsen var enig heri. Det må aftales fra gang til gang, hvem der 

byder velkommen. 

Eventuelt 

Næste møde 

Bestyrelsen, der vælges på generalforsamling, må fastsætte dato. Linda oplyste, at hun gerne fortsætter 

som sekretær, og Cindy vil også gerne fortsætte som kasserer. 


