Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels
Referat færdigskrevet: 5. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Onsdag den 26. juni 2013, klokken 20.00-22.05 hos Linda Saaugaard Hansen (nr. 29)
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
Dagsorden godkendt.
Godkendelse af referat fra mødet 4. juni 2013
Referat godkendt. Kan offentliggøres på hjemmesiden.
Økonomi
Cindy kunne oplyse, at samtlige grundejere (46) har indbetalt kontingent (1.200 kr.), der er således indgået
55.200 kroner på kontoen.
Cindy har endnu kun modtaget faktura for to af udgifterne til fællesareal, nemlig:
Vippen: 15.596,75 kroner
Byggesagsbehandling: 968,00 kroner
Ubekendte er således brøndring, træ/stubbe, sand+stenmel, karosseriplade m.v.
Legepladsen.
Svend oplyste, at legepladsinspektør fra Vejen Kommune, Helle Lauridsen, tirsdag den 25. juni foretog
ibrugtagsningstilsyn på vippen (bålsted og mål). Svend talte med hende efterfølgende, og hun var meget
begejstret for fællesarealet. Vippen er meget fin med progressiv dæmpning.
Svend spurgte Helle Lauridsen til skilt, vi er blevet lovet fra Vejen Kommune, samt årlig inspektion af hele
legepladsen (som vi er tilmeldt hos Vejen Kommune, men som foretages af eksterne legepladsinspektører).
Helle Lauridsen ved intet om hverken skilt eller inspektion.
Helle Lauridsen oplyste, at Veerst har modtaget LAG-midler til en svævebane, det er Helle Hansen, Kultur &
Fritid, der ved noget om LAG-midlerne. Men bestyrelsen var enige om, at anlæggelse af svævebane vil ligge
nogle år ude i fremtiden, hvis det nogensinde skal gennemføres.
Brian Schmidt har sat karosseriplade på legetårnets tag. Dels for at forstærke taget og dels for at lukke
snorfang, der var på taget. Desuden blev fugleredegyngen hævet på arbejdsdagen. Brian mangler dog
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stadig at lukke snorfang ved rutsjebanen, denne mangel skyldes formentlig, at Svend/Linda ikke har
forståeligt forklaret, hvad der skulle gøres ved rutsjebanen.
Der blev med kort varsel via sms’er indbudt til samvær ved bålpladsen, så især småbørnsfamilierne også
kunne opleve lidt bålhygge. Der var et godt fremmøde hertil.
Evaluering af arbejdsdag
Det virkede godt at sende indbydelse til arbejdsdag til samtlige husstande. Mange mødte op, og det giver et
godt sammenhold, samt ejerskab til fællesarealet.
Det var dejligt, at så mange bidrog med kage, kaffe, te, saft, øl, snobrød, popcorn og ”hygge”.
Bestyrelsen lærte, at til fremtidige arbejdsdage skal der sørges for drikkevarer.
Jordvolden
Det gik hurtigt med at fjerne ukrudt.
Til arbejdsdagen blev det foreslået, at der lægges fiberdug over jordvolden for at holde ukrudtet nede hen
over sommeren. Bestyrelsen drøftede muligheden både økonomisk og praktisk. Det vil være svært at få
fiberdugen til at blive liggende, og det er også tvivlsomt, om efeuens udløbere vil kunne få fat oven på en
fiberdug. Så konklusionen blev, at ideen er godt, men den dur ikke.
Vi må holde den ren, og gøre den grundigt ren igen inden plantning af efeu.
Pia kunne oplyse, at hendes mor allerede arbejder på efeu-projektet, og anbefaler, at jordvolden tilplantes i
sidste halvdel af september.
Bestyrelsen besluttede, at der indkaldes/indbydes til arbejdsdag til rensning og beplantning af jordvolden
søndag den 22. september 2013 klokken 10.00. Og bestyrelsen vil huske at indkøbe og organisere
drikkevarer.
Rist til brøndring
Heidi Walz havde lovet, at Thomas kunne smede en rist sammen. Men det viser sig nu ikke at kunne lade
sig gøre.
Desuden viser det sig jo også, at rustfrit stål ikke kan anvendes som rist, da det udsender farlige stoffer.
Bestyrelsen prøver at forhøre sig hos smede om, hvad der kan være muligt.
Eventuelt
Svend kunne oplyse, at Museet ved Sønderskov har været og foretage udgravning på arealet for det
kommende vejstykke. Tilsyneladende har de intet fundet, idet arealet er dækket med jord igen. Så måske
kommer der snart gang i vejbyggeri.
Flere husstande har i løbet af juni måned meldt sig til på www.nabohjælp.dk, og bestyrelsen vil udsende
endnu en reminder.
Bestyrelsen gennemgik ”info-skrivelse” til husstandene, Linda udsender efterfølgende e-mail.
”Lastbiler på afveje”: Vi har modtaget følgende e-mail fra Vejen Kommune: ”Du har i mail af 23. maj 2013
gjort opmærksom på, at der er problemer med lastbilchauffører der enten ikke bemærker
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gennemkørselsforbud for lastbiler på Søvej, eller ikke ved hvilken vej de skal køre for at komme til blandt
andet juletræsproducenten på Store Barsbøl. For at afhjælpe det problem spørger du i din mail, om ikke der
kan opsættes skiltning der viser til Store Barsbøl. Din henvendelse har været drøftet med Politiet og det er
vurderet, at skiltningen med gennemkørselsforbud for lastbiler er opsat efter gældende regler og at det
ikke vurderes nødvendigt at opsætte særlig skiltning til Store Barsbøl.”
Næste møde
Tirsdag den 3. september 2013 klokken 20.00 hos Henning Jensen, nr. 2. Forberedelse af rensning og
tilplantning af jordvold.
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