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Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels 

Referat færdigskrevet 28. august 2015 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 

Onsdag den 19. august 2015, klokken 20.00-21.45, hos Linda Saaugaard Bjerrum Hansen (nummer 27) 

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 fra mødet 20. april 2015 godkendt uden bemærkninger. Referatet er lagt på www.nedersøparken.dk 

Økonomi 
Cindy kunne oplyse, at kun én grundejer mangler at betale kontingent for 2015. 

Ellers intet nyt omkring økonomi. 

Legeplads/periodevis egenkontrol 
Svend oplyste, at det går rigtig godt. 

Vejen Kommune har i løbet af juli opsat et kæmpe skilt på fællesarealet ved volden/legepladsen, med 
anvisning, hvem man skal kontakte i tilfælde af uheld/ulykker. 

Maling af bord-bænkesæt 

Det ene af de to bord-bænkesæt står i det høje græs på den tomme grund nummer 20. Sættet skal sættes 
ind på fællesarealet i nærheden af legepladsen. 

Malingen skaller på sættet, og det bør derfor males, dog forinden slibes ned. 

Bestyrelsen enedes om, at dette kan vente til arbejdsdag i 2016 (sidste søndag i maj = 29. maj). 

Jordvold 

Henning har været i kontakt med entreprenør Henrik Nielsen flere gange angående pris for opfræsning af 
jordvold, tilsåning med græs, samt klipning af jordvolden 2-3 gange årligt fremover. Henning har endnu ikke 
fået oplyst pris. 

Opgaven skal naturligvis udføres i år. Men lige nu er det så varmt og tørt, at det godt kan vente til lidt ind i 
september. 

Blandt andet Cindy og Pia har høstet jordbær på volden flere gange i løbet af sommeren. Ved en plukning 
endte 6,2 kg jordbær i fryseren hos Cindy – så det store arbejde på volden har båret frugt… 

Påmindelse om hastighed 
På generalforsamling i marts 2015 blev hastighed for køretøjer i Nedersøparken drøftet. Der var enighed om, 
at sekretæren sender en venlig påmindelse ud til grundejerne i september om at huske de maksimalt 30 
km/t eller kun at køre i 2. gear. 

http://www.nedersøparken.dk/
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Bestyrelsen mener, at det har effekt, at emnet bliver drøftet. Det lader til at farten generelt er sænket. Der 
er stadig nogle få – og oftest de samme køretøjer – der kører lige vel hurtigt. 

Linda sender som aftalt en påmindelse ud i midten af september. 

Ubebyggede grunde 

Ifølge vedtægterne for Grundejerforeningen Nedersøparkens §7 er ethvert medlem pligtig til at holde sin 
grund i en sådan stand, at den ikke er til gene for de omkringboende. Påtaleret har alene bestyrelsen. 
Såfremt et medlem ikke inden 14 dage har efterkommet bestyrelsens skriftlige henstilling, foranlediger 
denne, at området indenfor pågældende grund sættes i forsvarlig stand. 

Bestyrelsen modtog i løbet af sommeren en henvendelse vedrørende en misligeholdt grund, og henvendte 
sig skriftligt til ejeren, hvorefter ejeren selv foranledige græsklipning. 

Bestyrelsen har endvidere konstateret, at de omkringboende til den ubebyggede grund nummer 20 er 
ophørt med at slå græs på den tomme grund – hvilket de ellers tidligere har gjort på eget initiativ. 
Bestyrelsen henvender sig ikke til ejeren, medmindre bestyrelsen modtager en klage over grunden fra de 
omkringboende. I så fald vil bestyrelsen bede de omkringboende om at rydde ”kompostbunkerne” op før 
bestyrelsen henvender sig til grundejeren. 

Velkomst af nye naboer 

Cindy byder Aisha og Per i nummer 32 velkommen. 

Nummer 31 er blevet solgt pr. 1. september, og Pia byder de nye naboer her velkomne, når de er flyttet ind. 

Hjertestarter 

Straks efter bestyrelsesmødet den 20. april 2015, skrev Linda til Ingelise Thane og Tanya Schmidt og bad dem 
udarbejde ansøgning til TrygFonden om en hjertestarter, i overensstemmelse med beslutning på 
generalforsamling. 

Ingelise har trukket sig fra opgaven, men Tanya arbejder på en ansøgning. Ansøgningsfristen er 1. september 
2015. 

Modtager grundejerforeningen et afslag, skal der et punkt på generalforsamling 2016 om, hvorvidt 
grundejerforeningen vil indkøbe en hjertestarter. 

Generalforsamling 2016 

Bestyrelsen besluttede at fastsætte datoen for generalforsamling 2016 til onsdag den 30. marts, hvorfor 
mødeindkaldelse skal udsendes senest onsdag den 9. marts 2016. 

Linda undersøger, om det er muligt at afholde generalforsamlingen i Foreningshuset. 

Julefrokost 

Julefrokost for bestyrelsen med ægtefæller afholdes fredag den 13. november 2015 klokken 19.00 hos Mette 
og Svend. 

Hver især medbringer selv drikkevarer, og ægtefællerne betaler for egen kuvert. 

Eventuelt 
Intet til dette punkt. 

Næste møde 
Tirsdag den 1. marts 2016 klokken 20.00 hos Henning. Udarbejdelse af dagsorden til generalforsamling. 


