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Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels 

Referat færdigskrevet: 26. juni 2013 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 

Tirsdag den 4. juni 2013, klokken 20.00-22.15 hos Pia Holm Hansen (nr. 28) 

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) 

Færdiggørelse af legepladsen 

Brian Schmidt, nr. 19, deltog i en del af dette punkt. 

Linda rykker for byggetilladelse (tilladelsen blev modtaget pr. e-mail 5, juni, inden Linda nåede at rykke). 

Linda rykker leverandøren Noles for tidspunkt for opsætning af vippen. Herefter gives Jan Nørgaard, nr. 30, 

besked, således han kan nå at grave hullet (230x700x40 cm). 

Brian udbedrer de tre mangler fredag den 7. juni: 

 Frigang under fygleredegynge skal være 40 cm. 

 Inddækning af snor-fang på legetårnets tag (løses med en ekstra plade på taget) 

 Inddækning af snor-fang, hvor rutsjebane er fæstet på legetårnet. 

Brian opfordrede til, at i stedet for balancebomme/små bænke, opsættes træstubbe. De kan rykkes rundt, 

og man sidder bedre på dem. De kan også bruges som balancelegetøj. Svend kontakter vildtkonsulent 

Svend Hansen. 

Thomas Walz vil være behjælpelig med en rist til bålpladsen/brøndringen. Henning Jensen kontakter 

Henning Beck vedrørende brøndring (cirka 1 meter i diameter) 

Brian indkøber plade til legetårnets tag, og sender faktura til Cindy. 

Efter Brian forlod mødet, gik bestyrelsen på legepladsen. 

Opmålte arealet til vippen, og området til bålpladsen (inde i jordvoldens cirkel). 

Linda udsender e-mail om arbejdsdag lørdag den 15. juni klokken 9.00 til samtlige husstande. Der er 

følgende opgaver: 

Grave græs af inde i jordvoldens cirkel, køre græs væk, grave brøndring ned, pålægge stenmel, sætte 

træstubbe op. Fjerne ukrudt på jordvold, plante efeu (Pia sørge for, at de kommer hertil), vand efeu. Køre 

sand ind og fordele under legeredskaberne. Bage kage, eventuelt snobrød. Hver især medbringer selv 

værktøj/redskaber samt mad og drikke. Vigtigt at fremhæve, at vi har behov for to biler med trailere, der vil 

køre på genbrugspladsen. 
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Henning sørger for bestilling af stenmel og faldsand. 

Henning opfordrede til, at der indføres fast arbejdsdag på legepladsen, hvor alle er velkomne til at deltage. 

Bestyrelsen besluttede, at fremover skal sidste weekend i maj være arbejdsdag(e) på fællesareal. I 2014 

skal legeredskaber males, og vedligeholdes efter behov. 

Godkendelse af referat fra mødet 9. april 

Referat godkendt. Kan offentliggøres på hjemmesiden. 

Økonomi 

Cindy kunne oplyse, at de fleste kontingenter er gået ind på kontoen, og Cindy rykker for de resterende. 

Der er betalt en enkelt faktura for græsklipning. 

Legepladsen. 

Svend tjekker periodevist legepladsen. 

Vi mangler endnu at modtage skiltet fra Vejen Kommune 

Billeplage 

Linda har ikke modtaget dokumentation for billeplage. Og der er også meget, meget få biller i år. Så må vi 

afvente, om det kun er i 2013 billerne er få, eller om antallet mere permanent er for nedadgående. 

Benny Christensen, nr. 53, har oplyst, at stære tager billerne. Vi kan derfor opfordre til, at man kan opsætte 

stærekasser. 

Lastbiler på afveje 

Problemet løser sig selv på sigt, idet Vejen Kommune har oplyst, at stikvejen fra Nedersøparken til Søvej 

helt bliver lukket, når Nedersøparken føres helt ud til Ørstedvej. 

I øvrigt kunne Svend oplyse, at der har været afholdt åstedsforretning for ekspropriation af marken til 

anlæggelse af vej. Og Cindy kunne oplyse, at vejen er ved at blive målt op. Så det går fremad! 

Nabohjælp 

Det ser ud til, at 19 er oprettet som nabohjælpere i Nedersøparken. Det er endnu kun lidt under halvdelen. 

Så Linda opfordrer igen/sender en påmindelse. 

Eventuelt 

Intet 

Næste møde 

Vi bør afholde et evaluerende møde kort efter arbejdsdagen, så vi kan lære af erfaring, mens vi har det i 

frisk erindring. Ingen dato blev fastsat. 


