Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels
Referat færdigskrevet: 4. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Tirsdag den 9. april klokken 2013, klokken 19.30-21.40 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 Jensen (nr. 2)

Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger til dagsorden.
Økonomi
Cindy kunne berette, at kontingent 2013 (betalingsfrist tirsdag den 30. april) er begyndt at komme ind.
Alle småregninger er betalt.
Græsklipning
Aftale med Henrik Nielsen er på plads. Henning Jensen er i kontakt med Henrik Nielsen. Henning oplyser
Henrik, at vi ønsker kantklipning hver anden eller tredje gang/efter behov. Græsklipning koster 650 kroner
pr. gang og kantklipning koster yderligere 100 kroner.
Legeplads/inspektion
Svend vender periodevist forbi legepladsen, og holder øje med glasskår og andet synligt, dette føres i
logbog. Vi skal selv udføre en grundigere inspektion en gang i kvartalet, som også skal føres i logbog. Disse
inspektioner er endnu ikke udført.
Vi har endnu intet hørt fra Vejen Kommune hverken angående den årlige inspektion af legepladsinspektør
eller skilt, Vejen Kommune vil sætte op.
Billeplage
Endnu har vi ikke mærket til billerne i år. De kommer med varmen og fugten.

1

Linda sender e-mail ud, hvor alle opfordres til at dokumentere med foto og skrift så snart billeplagen sætter
ind.
Henning taler med Laila og Svend Erik (nummer 6) om, hvilket firma de havde til at sprøjte mod billerne.
Herefter kontaktes firmaet for at finde ud af mere om billen, bekæmpelse, tidspunkt for mest
hensigtsmæssig bekæmpelse, omfang (hvor langt væk fra haverne), hvor ofte, pris, mv.
Bestyrelsen aftalte, at når vi modtager dokumentation for, at billeplagen har sat ind, og vi har fakta om
billen/bekæmpelse, så vil vi kontakte såvel Vejen Kommunes skadedyrsbekæmpelse og juletræsproducent
Gejlager.
Henning oplyste, at myremiddel rundt om huset kan holde billerne nogenlunde ude af huset.
Lastbiler på afveje
Lastbiler på vej til juletræsproducent på Store Barsbøl stopper ofte op på Søvej ud for stikvejen til
Nedersøparken, forvirret over, hvor de skal til. Endvidere blev fællesareal ud for nummer 29 kørt op af en
lastbil, der tidligere på året fejlagtigt kørte ind i Nedersøparken og derfor måtte vende.
Linda kontakter vejmyndigheden ved Vejen Kommune, og beretter om problemet. Forvirring for
lastbilchaufførerne begynder allerede nede i Jels by efter Søvej nede ved roklub og søbad er lukket for
gennemkørende lastbiler.
Kan der sættes skilt op med henvisning til Gejlagers juletræer?
Færdiggørelse af legepladsen
Udbedring af de tre mangler, påtalt ved godkendelse af legepladsen. Hidtil har Henning Beck og Brian
Schmidt haft opgaven. Bestyrelsen blev enig om, at udbedring afventer bedre vejr, og eventuelt
arbejdsweekend.
Bestyrelsen blev enig om, at der skal graves ud til faldsand, 40 cm dybde, til opsætning af vippe (Noles
VP04, vippe i lærk, 200 x 20 cm med dæmpning).
Linda kontakter firmaet Noles, hvor vippen indkøbes, om i hvilken rækkefølge arbejdet skal udføres,
eftersom Noles på hjemmesiden skriver, at vippen til 'Din pris' inkluderer montage og fragt. Prisen er
12.475,00 kroner eksklusiv moms.
Linda skriver og indsender byggetilladelse/ansøgning.
Bestyrelsen drøftede indkøb af fodbold/håndboldmål til fællesarealet. Linda spørger Vejen Kommune om,
hvorvidt de har mål i overskud, vi må modtage. Ellers er der mulighed for indkøb på f.eks. Asport.dk,
nørvo.dk, målnet.dk.
Til færdiggørelse af bålplads ved jordvolden vil bestyrelsen indkøbe en brøndring (der kan ligge en grill-rist
på), Henning taler med Henning Beck. Derudover skal der indkøbes planker og stolper til
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balancebomme/bænke; træstubbe; og eventuelt marksten (der lægges i bålområdet, da det bliver svært at
komme ind og slå græs).
Bestyrelsen er blevet bedt om at finde på løsning på beplantning på jordvolden, således ukrudt ikke breder
sig til omkringliggende haver. Pia skaffer efeu ved familien. De er hårdføre, breder sig hurtigt og kan tåle at
stå i tør jord på en vold.
Pia spørger Jan om, hvorvidt han vil være behjælpelig med udgravning til faldsand-pude ved vippen.
Bestyrelsen fastsatte 8.-9. juni til arbejdsweekend på legepladsen: Vippe, bålplads, mål, efterfyldning af
sand, udbedring af de tre mangler, beplantning af jordvolden.
Eventuelt
Nabohjælp. Pia forklarede, at der skal uddeles en folder/postkort i hver postkasse i Nedersøparken. Hver
husstand skal herefter selv aktivt melde sig til nabohjælp (fremgangsmåde er forklaret på postkortet),
herunder vælger husstanden selv ”nabohjælpere”.
Når husstanden har meldt sig til ”nabohjælp”, modtager husstanden klistermærker til vinduer.
Grundejerforeningen kan endvidere købe et skilt at sætte op ved indkørslen til Nedersøparken.
Linda udsender en e-mail, hvor telefonlisten vedhæftes, der forklares om nabohjælp, og efterspørger
dokumentation på billeplagen. Herefter uddeler Linda postkortene i postkasserne.
Næste møde
Tirsdag efter billeplagen har sat ind!
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