Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels
Referat færdigskrevet 10. marts 2016
Referat fra bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Onsdag den 1. marts 2016, klokken 20.00 hos Pia Holm Hansen (nummer 28)
Deltagere:
Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29)
Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38)
Næstformand Pia Holm Hansen (nr. 28)
Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27)
Afbud:
Bestyrelsesmedlem Henning Jensen (nr. 2)
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat fra mødet 19. august 2015 godkendt uden bemærkninger. Referatet er lagt på
www.nedersøparken.dk
Økonomi
Cindy kunne oplyse, at der ikke er meget nyt. Dog er det revisorattesterede regnskab blevet færdigt meget
tidligt i år. Regnskabet var sendt med dagsorden, og bliver naturligvis også udsendt med mødeindkaldelsen
til generalforsamling.
Grundejerforeningen betalte i 2015 Henrik Nielsen for at rense jordvolden og tilså den med græs. Udgiften
til dette arbejde ligger under ”Græsslåning”. Udgifterne til legeplads indeholder legepladsinspektion og
indkøb af maling, pensler mv. til arbejdsdagen i 2015.
Legeplads/periodevis egenkontrol
Ikke meget nyt. Der var legepladsinspektion i december. Nogenlunde de samme småting som de seneste par
år – at vippen kan komme meget til siderne (et spørgsmål om at stramme nogle møtrikker),
stolperne/soklerne ved legetårnet stikker for langt op over sandet, og der er et snorfang øverst ved
rutsjebanen – vi skal have vist Brian Schmidt, hvor han skal fuge.
Cindy foreslog, om man kan købe gummimåtter, der kan vikles omkring soklerne/stolperne.
Maling af bord-bænkesæt kan vente til arbejdsdag på fællesarealet den sidste søndag i maj (29. maj 2016).
Dagsorden til generalforsamling
Mødet begynder klokken 19. Pia, Linda og eventuelt Jette bager kage. Svend indkøber papkrus,
paptallerkner, plastikteskeer, kaffe, te, sukker og fløde/mælk.
Bestyrelsen drøftede emner til dirigent.
Svend sørger for bestyrelsens årsberetning.
Cindy gennemgår regnskab
Under forslag fra bestyrelse skal vi huske afstemning om hjertestarter. Det blev besluttet på
generalforsamling 2015, at får vi afslag fra TrygFonden, så skal generalforsamlingen tage stilling til, om
grundejerforeningen selv skal købe en hjertestarter. Beslutter generalforsamlingen indkøb, så skal tages
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stilling til hvor den skal hænge, kontaktpersoner, første-hjælp-kursus for flere i foreningen, type,
vedligehold.
Nedsættelse af gadefestudvalg (ingen fra bestyrelsen ønsker at være med)
Og endnu en gang opfordre til at registrere sig som nabohjælper på www.nabohjælp.dk. Så kan vi hurtigt
sende beskeder til hinanden.
Rettidigt indkomne forslag. Linda sender blot forslagene ud, med en i så fald endelig dagsorden, hvis der
kommer nogle.
Vedtagelse af budget. Cindy har udarbejdet budget med forslag til nedsættelse af kontingent. Der er intet
behov for, at grundejerforeningen oparbejder en stor formue. Er der forslag til noget? Festtelt (hvem vil
have det liggende?), petanque-bane, hjertestarter….
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Linda ønsker kun genvalg, hvis hun slipper for festudvalg og arbejde på
fællesareal (altså kun mødedeltagelse, referatskrivning, og udsendelse af e-mails). Også Pia og Cindy
modtager genvalg.
Konfirmationer: Kristine i nummer 27 den 23. april, og Julie i nummer 39 den 24. april.
Arbejdsdag den 29. maj
Velkomst af nye naboer
Alle, der er flyttet til Nedersøparken i 2015 (nummer 1,22, 32 og 31) er budt velkomne. Pia byder de
kommende nye naboer i nr. 30 velkomne, når de flytter ind i begyndelsen af april.
Orientering af naboer uden e-mail-adresser
Sekretæren har e-mail-adresse til samtlige grundejere på nær TO husstande. Indkaldelse til
generalforsamling samt referat fra generalforsamling SKAL udsendes til alle – og bliver således bragt i
postkasserne hos dem, sekretæren ikke har e-mail-adressen på. Alle øvrige nyheder/meldinger må hver
enkelt husstand selv opsøge, hvis de ikke ønsker, at sekretæren har e-mail-adressen.
Linda plejer at sende indkaldelse til generalforsamling på e-mail med dagsorden skrevet ind i e-mailen plus
som vedhæftet fil sammen med regnskab og budget også som vedhæftede filer. Derefter går Linda rundt til
samtlige postkasser med en udskrift af e-mailen med en vedhæftet besked om, at der er udsendt indkaldelse
med en besked om, til hvilke/hvilken e-mail-adresser i den enkelte husstand, den er sendt til. Således har
alle en gang om året en mulighed for lige at give besked om ændret e-mail-adresse, hvis man ikke ellers har
husket det.
Arbejdsdag på fællesarealet den 29 maj
Male bord-bænke-sæt, stramme vippen, snorefang på rutsjebanen. Og et eller andet omkring soklerne eller
mere sand?
Eventuelt
Mette i nr. 29 ønsker at der kommer et skilt op med 30 km fartbegrænsning på grusvej-delen af Søvej (altså
den del af Søvej, der ligger i baghaverne af Nedersøparken nr. 29-37).
Der bør også være en form for skilt-henvisning til Barsbøl juletræer.
Der er gravet en form for grøfter langs Søvej ved nummer 33, fællesarealet og nr. 35. Pia havde ved
forespørgsel om dette bedt om, at det på ingen måde skal stille grundejerne i numrene 29-37 ringere. Og det
lader det heller ikke til, at det har gjort. Men er arbejdet færdigt?
Næste møde
Aftales efter generalforsamlingen – vi kan jo ikke vide, hvem bestyrelsen består af efter generalforsamlingen.
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