Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Neders0parken, 2016
Tidspunkt: Onsdag den 30. marts 2016,19.00-20.13 (derefter kaffe og kage), Foreningsliuset, S0vej
Deltagere: 27 mennesker fra f0lgende husstande: 4, 5,11,16, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 43, 45,
47, 49 og 53 - i alt repraesentation fra 19 grundejere ud af 46 mulige (deltagerne fra nummer 30 dog f0rst
grundejere pr. 1. april 2016). Desuden en fuldmagt fra nummer 32 til afstemning. Husstand nummer 8
havde tilmeldt, men matte melde forfald.
Referent: Linda Saaugaard Hansen, nummer 27 (sekretaer i bestyrelsen)
Formand Svend Bjerrum Hansen, nummer 29, b0d velkommen, og takkede for det paene fremm0de.
1. Valg af dirigent. Valg af 2 stemmetaellere
Bestyrelsen foreslar Mette Fink, nummer 43, som dirigent.
Mette blev valgt og takkede for valget.
Dirigent Mette Fink b0d velkommen til generalforsamlingen, og kunne konstatere, at generalforsamling var
lovligt varslet i overensstemmelse med vedtaegterne. Bade regnskab og budget er udsendt, ligesom der
ogsa er udsendt dagsorden betids inden afholdelse af generalforsamling.
Poul Schj0tt Boisen, nummer 21, og Henning Beck, nummer 11, meldte sig som stemmetaellere.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Svend Bjerrum Hansen forestod bestyrelsens arsberetning.
Bestyrelsen konstituerede sig uaendret efter generalforsamlingen 17. marts 2015. Svend Bjerrum Hansen,
nummer 29, som formand. Pia Holm Hansen, nummer 28, som naestformand. Cindy Kryger S0rensen,
nummer 38, som kasserer. Linda Saaugaard Hansen, nummer 27, som sekretaer. Og bestyrelsesmedlem
Henning Jensen, nummer 2, som bestyrelsesmedlem. Henning Jensen kunne ikke deltage til dette ars
generalforsamling.
Som udtryk for det faldende aktivitetsniveau, har bestyrelsen kun afholdt 3 m0der - faerre kan det naermest
ikke blive. Referater fra bestyrelsens m0der ligger pa hjemmesiden www.neders0parken.dk.
Pa generalforsamlingen i 2015 blev det besluttet, at den legendariske jordvold pa faellesarealet skulle
fraeses og tilsas med grass. Entrepren0r Henrik Nielsen og medarbejdere udf0rte jobbet den 4. September.
Formanden har konstateret, at graesset gror pa volden, men det g0r de meget levedygtige maelkeb0tter
ogsa. Sa ma vi se, hvordan det udvikler sig. Aftalen er, i overensstemmelse med beslutningen pa
generalforsamlingen 2015, at Henrik Nielsen skal sla graesset pa volden to gange arligt.
Pa generalforsamlingen i 2015 blev det besluttet, at grundejerforeningen skulle s0ge TrygFonden om en
hjertestarter. Tanya Schmidt nummer 19, forestod arbejdet med ans0gningen. Grundejerforeningen fik
dog, som forventet, et klart afslag. I overensstemmelse med beslutningen i 2015, er der pa 2016
generalforsamling derfor sat et punkt pa dagsorden, afstemning om anskaffelse af hjertestarter for egen
regning.
Den 31. maj 2015 afholdtes den arlige arbejds-/hyggedag pa faellesarealet. Det blev i h0j grad en hyggedag
- beslutningen var jo ikke at r0re volden.
Grundejerforeningen har faet syn for sagen for, at det er en alvorlig sag at vaere ejer af en legeplads. Vejen
Kommune har opsat et stort skilt pa legeplads med angivelse af, hvem der har vedligeholdelsespligt samt
kontaktoplysninger hertil.
I novembergennemf0rte en autoriseret legepladsinspekt0r legepladsinspektion. Meget minuti0st
gennemgang af legepladsen med fotos. Vi har modtaget en rapport, hvoraf det fremgar, at der er nogle
ganskefa, mindrefeji.
Pa generalforsamling i 2015 var der saedvanen tro dr0ftelse af hastighed i Neders0parken. Ved indk0rslen
til Neders0parken er opsat et firkantet, blat skilt, der henstiller til at k0re maksimalt 30 km i timen. Pa
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generalforsamlingen var der enighed om, at vi skal k0re maksimalt 30 km/t. I overensstemmelse med
beslutningen pa generalforsamlingen, udsendte bestyrelsen et halvt ar efter derfor en
pamindelse/opfordring til at huske at k0re maksimalt 30 km/t.
Ved indk0rslen til Neders0parken er nu ogsa opsat et skilt, hvoraf det fremgar, at omradet er omfattet af
nabohjaelps-ordningen. Bestyrelsen opfordrer fortsat samtlige husstande til at tilmelde sig ordningen - som
anbefales af Politiet.
Det er nu over to ar siden (primo december 2013), at indk0rselsvejen fra S0vej til Neders0parken lukkede,
og Barsb0lvej abnede. Der er dog stadig mange biler og lastbiler, der k0rer op ad S0vej med hensigt at k0re
ind til Neders0parken den vej. Det skyldes dels, at en del navigatorer/GPS'er ikke er opdateret - ej heller
www.krak.dk. Dels ogsa, at det gule omk0rselsskilt, der var opsat pa hj0rnet ved S0parken/S0vej ikke var
godt, og det er nu fjernet. Det kan derfor stadig vaere en god ide at orientere/oplyse gaester, handvaerkere
og leverand0rer om, at indk0rslen til Neders0parken skal ske via Barsb0lvej eller Barsb0lmarkvej.
Desuden er S0vej i perioden oktober-december trafikeret af store lastbiler pa vej til og fra Store
Barsb0l/Gejlagers juletraeer. En del chauff0rer bremser forundret op, nar de kommer til stykket, hvor
asfalten oph0rer og grusvejen begynder - kan det mon passe, at de skal fortsaette? Bestyrelsen har derfor
henvendt sig til Vejen Kommune for at h0re, om der kan opsaettes et henvisningsskilt til Store
Barsb0l/Gejlager. Samt om der kan opsaettes et hastighedsregulerende skilt. Farten pa S0vej, bSde
asfaltdelen og grusvejen er meget h0j, til stor gene og fare. Bestyrelsen har faet opiyst, at Vejen Kommune
ser pa sagen.
Mette Fink takkede for beretningen, og spurgte, om det gav aniedning til sp0rgsmal.
Henning Beck, nummer 11, opiyste, at der stadig er problemer med hastighed, det gar staerkt nede i svinget
(ved nummer 9,11,14). S0ren Eriksen, den kommende ejer af nummer 30, fortalte, at de har observeret, at
det er biler med b0rn pa saederne, der k0rer hurtigt.
Mette Fink anbefalede, at generalforsamlingen og bestyrelsen atter opfordrer beboerne til at taenke
selvdisciplin ved k0rsel i Neders0parken. Beboerne vil fortsat heist undga at skulle opsaette vej-chikaner.
Det kraever, at der k0res i overensstemmelse med skiltning maksimalt 30 km/t. Hvis der er henvendelser
om, at farten igen sniger sig op, sa ma bestyrelsen igen udsende pamindelse/henstilling.
Desuden er der problemer ved udk0rsel fra cykelstien (Planetstien) mellem nr. 9 og 11 til Neders0parken.
Henning Beck kan fra k0kkenvinduet observere, at ikke alle cyklister, herunder isaer b0rn, ikke er gode til at
stoppe op og kigge efter biler - selvom cyklister fra Planetstien har fuld vigepligt. Sa alle b0r indskaerpe
over for b0rnene, at de skal stoppe op og kigge sig godt for/respektere almindelige faerdselsregler.
Svend Aage Dahl, nummer 5, gjorde endvidere opmaerksom pa, at der stadig faerdes store lastbiler med
byggematerialer i Neders0parken - og det vil der blive ved med. Chauff0rerne bestraeber sig pa at k0re
paent, men kommer de med saettevogne (anhaenger), sa kan de ikke tage svinget fra nummer 42/53/14 og
ud pa stamvejen med retning ud af Neders0parken, uden at fa hjul op over kantstenen ved den usolgte
grund (nummer 12), uanset hvor ihaerdigt de pr0ver at undga det. Derfor 0delaegges kantstenene, og der
slaebes jord ud pa vejen. Bestyrelsen retter henvendelse til Vejen Kommune om armering af hj0rnet.
Mette Fink konstaterede, at formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab
Kasserer Cindy Kryger S0rensen henviste til, at det revisorattesterede regnskab var udsendt med s3vel
indkaldelsen til generalforsamlingen som med den endelige dagsorden.
Indtaegterne for foreningen udgjorde i 2015 37.908 kroner, der er indbetalt kontingent h0rende til et
tidligere ar, som er sat pa indtaegt i 2015.
Den store post pa udgiftssiden er atter graesslaning. Derudover har der vaeret udgifter til generalforsamling,
legeplads, nabohjaelp-skilt, webhosting, velkomst af nye naboer, julefrokost for bestyrelsen. Bestyrelsen har
udmeldt grundejerforeningen af Parcelhusejernes Landsforening og i stedet tegnet en forsikring. Der var
udgifter for i alt 22.727 kroner.
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Der var i 2015 et stort overskud pa 15.181 kroner.
Der var ingen sp0rgsnnal til regnskabet.
Regnskabet blev taget til efterretning.
4. Forslag fra bestyrelsen:
a. Afstemning om indk0b af en hjertestarter
Eftersom grundejerforeningen har modtaget afslag pa ans0gning til TrygFonden om en hjertestarter, skal
der pa arets generalforsamling afholdes en afstemning om indk0b af en hjertestarter, i henhold til
beslutning pa generalforsamling i 2015.
Inden afstemningen blev gennemf0rt, var der dog nogle sp0rgsmal.
Hvor er der opsat hjertestartere i byen/naerheden? Linda kunne opiyse, at de naermeste udend0rs
hjertestartere haenger ved indgangen til hallen, pa s0badet, pa Brugsen.
Hvad koster en hjertestarter? Linda kunne opiyse, at bestyrelsen har modtaget et tilbud fra
f0rstehjaelp.com pa en hjertestarter (som er magen til hjertestarter, der kan indk0bes hos blandt andet
Dansk R0de Kors og Faick, og anbefalet af Hjerteforeningen). Prisen for hjertestarter inklusiv taske, saks,
barberskaber, og 4 timers hjerte-lunge-f0rstehjaelpskursus med instruktion i brug af hjertestarteren for
maksimalt 16 mennesker, levering og service de f0rste 5 ar, samt et skab til ophaeng udend0rs koster
23.728,75 kroner inklusive moms. Der til kommer udgift til elektriker til ophaeng af hjertestarter samt Sriig
udgift til str0m p§ maksimalt 100 kroner.
Der blev spurgt til, om ikke alle b0r komme pa kursus. Hertil svarede Cindy, at nogle allerede har vaeret p3
kursus i andet regi, nogle 0nsker det ikke, sa 16 er et fint antal til at vaere daekket godt ind.
Der blev spurgt til placering. Linda svarede, at bestyrelsen har overvejet enten pa/ved elskabet/transformatorstationen mellem nummer 53 og 12, eller pa hus nummer 11 - eller i det omrade.
Pa baggrund af ovennaevnte opiysninger bad Mette Fink om en afstemning jf. vedtaegter,
Generalforsamling pkt. 10, der tilsiger, flertals afg0relse ved handsopraekning, samt at hver husstand har en
stemme. Safremt der er flertal for indk0b af en hjertestarter, tages der derefter stilling til de
organisatoriske og praktiske forhold.
Stemmerne faldt som f0lger, inklusive fuldmagt:
14 stemmer ja til indk0b af en hjertestarter.
4 stemmer nej til indk0b af hjertestarter.
1 passiv
1 ikke stemmeret
Mette Fink kunne saledes konkludere, at der var flertal for indk0b af en hjertestarter.
Derefter kom der en dr0ftelse af, hvordan grundejerforeningen kommer videre med indk0bet. Bestyrelsen
fik overdraget opgaven. Herunder: Bestyrelsen skal i kontakt med SydEnergi/Vejen Kommune. Tage stilling
til placering/opsaetning af hjertestarter. Bestyrelsen skal efterf0lgende tage stilling til endeligt indk0b af
hjertestarter. Bestyrelsen skal opiyse grundejerne om placering, endelig samlet pris for anskaffelse, og
afledte driftsomkostninger, herunder, etablering, vedligehold og sikkerhed. Endvidere finder bestyrelsen
frem til, hvem der skal deltage i kursus og bestyrelsen sikrer, at der gennemf0res den anbefalede
undervisning i brug af hjertestarter. Bestyrelsen skal opiyse om ikrafttraedelses tidspunkt for
hjertestopstartersanvendelighed/tilgaengelighed.
b. Nedsaettelse af sommer-/gadefestudvalg
Der afsaettes 5.000 kroner i budgettet hvert andet ar (de lige ar) til afholdelse af sommer-/gadefest.
Bestyrelsen eftersp0rger medlemmer til udvalg, der skal sta for at arrangere festen.
Det lykkedes at fa nedsat et udvalg bestaende af:
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•
•
•

Susanne Beck, nummer 11
Birgitte Larsen, nummer 16
Leva Johannessen, nummer 31

•

Tina Dybkjaer Jensen, nummer 45.

Udvalget vil efterf0lgende opiyse tidspunkt for afholdelse af sommer-/gadefestudvalg.
c. Nabohjaelp
Svend opiyste, at bestyrelsen har sat punktet pa dagsorden, fordi vi igen vil opfordre samtlige husstande til
at melde sig til nabohjaelp.
Benny Christensen, nummer 53, spurgte, om der har vaeret noget kriminalitet det forgangne ar. Hertil
kunne Pia Holm Hansen svare, at ja, der har vaeret fors0g pa indbrud i nummer 37, to er nu sigtet i sagen pa
baggrund af, at blandt andet Aisha Nielsen, nummer 32, har set dem, og flere andre har observeret bilen i
kvarteret. Desuden har der ogsa vaeret en/nogle en nat bag Anne Mette og Glenns hus, nummer 49. Men
ellers har der ikke vaeret noget i Neders0parken i 2015.
Pia Holm Hansen kunne endvidere, grundet sin ansaettelse ved Politiet, opiyse, at indbrudstyve ikke synes,
at nabohjaelp er fedt. Og Politiet opfordrer borgerne til at tilmelde sig ordningen
Benny Christensen, nummer 53, matte indr0mme, at han ikke er klar over, om deres husstand er tilmeldt
nabohjaelp, men han vil gerne endnu engang have begrundelsen for, hvad formalet med nabohjaelp er-for
selvf0lgelig hjaelper han sine naboer.
Linda kunne opiyse, at alle, der er tilmeldt pa vtfVtfw.nabohiaelp.dk hurtigt kan udsende en e-mail og sms til
alle tilmeldte i naeromradet, hvis man har observeret noget mistaenkeligt. Linda udsender e-mail til samtlige
husstande i Neders0parken, hvis hun far henvendelse/besked om, at der er sket noget mistaenkeligt, og
sender desuden ogsa besked via www.nabohiaelp.dk. som kommer ud til alle tilmeldte i en given radius saledes ikke n0dvendigvis kun beboere i Neders0parken. Sa hurtig formidling beh0ver altsa ikke
n0dvendigvis at ga gennem Linda, men kan g0res af andre beboere ogsa - men altsa kun dem, der har
tilmeldt sig www.nabohiaelp.dk. Det blev besluttet at bestyrelsen udsender en kort beskrivelse af, hvad
formal er med nabohjaelp - eller henviser til link.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: Der er ikke modtaget forslag.
6. Budget
Budget er udsendt med savel indkaldelse som dagsorden.
Kasserer Cindy praesenterede budgettet.
Nar Cindy udarbejder budgettet, tager hun udgangspunkt i de saedvanlige poster og udgifter hertil.
2015 gav et stort overskud.
Graesslaning er budgetteret til 18.000 kroner, med udgangspunkt i den h0jeste udgift til graesslaning, som
grundejerforeningen endnu har haft til den post. Generalforsamling er budgetteret til 1.500 kroner, men vil
bel0be sig til langt, langt mindre, da vi i ar jo afholde det i Foreningshuset fremfor pa Jels Motel.
Derfor foreslas en nedsaettelse af kontingentet til 700 kroner, mod 800 kroner i 2015. Med nedsat
kontingent vil der stadig vaere penge pa kontoen, ogsa selvom der indk0bes en hjertestarter. Udgift til
forsikring kan dog stige, hvis vi skal tegne en forsikring pa hjertestarteren.
Mette Fink spurgte, om der var sp0rgsmal.
S0ren Eriksen, nummer 30, spurgte om legepladsen er forsikret, for eksempel i tilfaelde af haervaerk. Hertil
svarede Cindy, at ja den er forsikret for tredje parts forhold.
Budget og kontingent blev vedtaget.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. I ar er Pia Holm Hansen, nummer 28 (genopstiller)
Linda Saaugaard Hansen, nummer 27 (genopstiller); og Cindy Kryger S0rensen, nummer 38
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(genopstiller) pa valg. F0rste suppleant er Henrik Krogh Bergmann, nummer 8; anden suppleant er
S0ren Vingum Lindholm, nummer 18.
Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt uden modkandidater. Ligeledes valgte generalforsamlingen af
genvaelge de to suppleanter, trods deres fravaer.
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Nuvaerende revisor, J0rgen Bruun, nummer 42, blev genvalg (J0rgen var ikke til stede) som revisor.
Johs. Lambaek, nummer 40, blev genvalgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
a. Flagning ved konfirmationer
I 2016 konfirmeres:
•

Kristine Damgaard Hansen, nummer 27, i Sankt Nikolai Kirke i Kolding l0rdag den 23. april

•

Julie Kruse, nummer 39, i Jels Kirke s0ndag den 24. april

Mette Fink opfordrede alle med flagstang til at flage pa de to dage.
Der var ikke opiysning om andre konfirmander end de to konfirmander i ar.
b. Arbejdsdag pa faellesareal s0ndag den 29. maj 2016
Bestyrelsen opiyste, at alle er velkomne. Vi begynder saedvanligvis klokken 10. Mere information f0lger.
c. 0vrigt
Henning Mundbjerg, nummer 22, spurgte til vedligehold af den tomme grund, nummer 20.
Svend kunne svare, at if0lge vedtaegterne har enhvergrundejer en forpligtelse til at holde grunden paent.
De to ubebyggede grunde (nummer 20 og 51) er ejet af to bygmestre. Sidste ar fik bestyrelsen henvendelse
om nummer 51, bestyrelsen henvendte sig til bygmesteren, og det hjalp.
Nummer 20 ser heller ikke godt ud. Bestyrelsen kan patale det. Dog er grunden blevet brugt til bunker af
kompost/affald af andre grundejere - og bestyrelsen finder det derfor lidt svaert at patale
oprydning/vedligehold af grund. Bestyrelsen kan lade graesslaning udf0re pa grundejerens regning, men
bestyrelsen skal laegge ud i for denne graesslaning, og kan ikke vaere sikre pa at fa pengene ind igen.
Bestyrelsen har fors0gt at fa en aftale med de to bygmestre om, at de betaler for graesslaning to gange
arligt, men det har ikke vaeret muligt at indga en aftale.
d. Tak
Dirigent Mette Fink takkede for god ro og orden, og takkede pa alles vegne bestyrelsen for deres store
indsats.
Svend Bjerrum Hansen takkede Mette Fink for atter at patage sig at vaere dirigent. Og takkede deltagerne
for fremm0de - i forhold til mange andre foreninger har vi et paent fremm0de.
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Bestyrelsen harefterf0lgende konstitueret sig som f0lger:
•
•
•
•
•

Formand Svend Bjerrum Hansen, nummer 29
Naestformand Pia Holm Hansen, nummer 28
Kasserer Cindy Kryger S0rensen, nummer 38
Sekretaer Linda Saaugaard Hansen, nummer 27
Bestyrelsesmedlem Henning Jensen, nummer 2
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