Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels
Referat færdigskrevet 6. maj 2015
Referat fra bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Mandag den 20. april 2015, klokken 20.00-21.15, hos Svend Bjerrum Hansen (nummer 29)
Deltagere:
Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29)
Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38)
Næstformand Pia Holm Hansen (nr. 28)
Bestyrelsesmedlem Henning Jensen (nr. 2)
Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27)
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat godkendt uden bemærkninger. Referatet er lagt på www.nedersøparken.dk
Økonomi
Ikke noget nyt i forhold til regnskab for 2014 og budget for 2015 vedtaget på generalforsamling. Linda
udsender venlig påmindelse om kontingentbetaling. Svend kan se, at nogle grundejere allerede har
indbetalt kontingent (betalingsfrist er 30. april).
Fællesarealerne blev klippet første gang i dag.
Legeplads/periodevis egenkontrol
Legepladsen er fin. Nu er begge mål i gang igen. Kenneth (nr. 38) har sat en plade i toppen af det ene mål,
så det svarer til fem-mands fodbold mål. Pladen kan let tages af og sættes på.
Både mål og legeplads bliver flittigt brugt.
Jordvold
Ifølge flertalsbeslutning på generalforsamling, skal jordvolden skifte fra at blive til jordbærvold til at blive til
græsvold. Således kan jordbærplanter nu hentes på volden.
Pia foreslog, at vi venter med ændre volden fra jordbærvold til græsvold til august. Dels kan vi forudse, at
børnene i sommerperioden vil løbe på volden – hvilket nyt græs ikke har godt af. Dels kan sommeren blive
tørt for helt nyt græs. Og dels vil vi så kunne nå at få lidt glæde af de jordbærplanter, der er blevet plantet
de seneste par år.
Henning har talt med Henrik Nielsen og forelagt Henrik opgaven. Henrik skulle se på jordvolden først, og
oplyse, om han kan udføre opgaven og hvad prisen i så fald vil være. Vi blev enige om, at når Henrik
kontakter Henning, vil Henning spørge, om Henrik helst vil vente til efteråret, idet det nysåede græs nok vil
have bedre af at vente.
Pris for klipning af græs på jordvold 2-3 gange pr. år
Som i ovenstående punkt, så skal Henrik Nielsen først kigge på opgaven, inden vi kan få en pris på, hvad
græsklipning på volden fremover vil koste.
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Hjertestarter
Som vedtaget på generalforsamlingen skal bestyrelsen arbejde videre på at udarbejde og indsende en
ansøgning til TrygFonden om en hjertestartet. Bestyrelsen blev også bemyndiget at udføre denne opgave
via en arbejdsgruppe.
Bestyrelsen foreslår Ingelise Thane (nr. 25), som oprindelig kom med forespørgsel om hjertestarter, og
Tanya Schmidt (nr. 19), som på generalforsamling syntes godt om forslaget, til at indgå i en arbejdsgruppe
til ansøgning hos TrygFonden. Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt, at der skal være en
bestyrelsesrepræsentant med i arbejdsgruppen.
Linda sender en e-mail til Ingelise og Tanya, og høre, om de vil udarbejde ansøgning til TrygFonden. Ingelise
og Tanya kan inddrage flere i arbejdsgruppen efter behov.
Cindy foreslog, at eftersom Falck fortsætter med redningskørsel i vores område, kan et opkald til den
nærmeste Falck-redningsstation give svar på nogle spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af
ansøgningen.
Arbejdsdag på fællesarealet søndag den 31. maj klokken 10.00
Sidste år blev alle legeredskaber samt de to bord-bænke-sæt malet, men Svend har konstateret, at
malingen skaller af vippen, hvorfor den skal males igen. Cindy undersøger, hvilken type maling, vi anvendte,
og Pia indkøber herefter maling.
Derudover skal der renses for ukrudt omkring bålstedet.
Der lader stadig ikke til at mangle sand under legeredskaberne, men sandet skal fordeles/rives/kultiveres.
Græskanterne skal rettes af.
Legeredskaberne skal gennemgås for, om dele skal efterspændes.
Bestyrelsen sørger for bål, popcorn, snobrødsdej og kage. Der bliver tale om hyggedag med lettere arbejde.
Eventuelt
Pia kunne oplyse, at Bettina og Jørgen (nr. 32) har fået solgt huset, formentlig med overtagelse 1. oktober.
Linda sender e-mail til samtlige grundejere med opfordring om, at ledige grunde ikke skal anvendes som
affaldsdepoter/kompostbunker.
Næste møde
Medmindre, der opstår noget akut, fastsættes næste møde til tirsdag den 18. august klokken 20.00 hos
Linda. Vi skal huske punktet julefrokost.
Bestyrelsen koordinerer bål, popcorn, snobrødsdej og kage til arbejdsdag via sms.
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