Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels
Referat færdigskrevet 23. maj 2016
Referat fra bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Søndag den 22. maj 2016, klokken 15.00-16.45. 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)
Henning Jensen (nr. 2)
Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27)
Afbud:
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat fra bestyrelsesmødet 10. april 2016 er godkendt og lagt på hjemmesiden.
Økonomi
Cindy har ikke noget nyt i forhold til seneste møde og generalforsamling. Cindy har bedt Linda udsende email med rykker til 9 grundejere, hvilket er forholdsvis mange ud af 46 grundejere.
Legeplads/periodevis egenkontrol
Ikke noget nyt. Mere herom under punktet om arbejdsdag.
Placering af hjertestarter
Henning har talt med Henning Beck, nummer 11, vedrørende placering af hjertestarter. Susanne og Henning
ønsker ikke, at hjertestarter opsættes hos dem.
Linda sender en e-mail rundt til grundejerne, med besked om, at opsætning ved el-skabet vil være for dyrt,
og at bestyrelsen ikke har andre centrale steder at placere hjertestarteren. Og vi vil derfor vide, om andre
husstande tilbyder at have hjertestarteren hængende.
Svend har været i kontakt med forsikringsselskabet Tryg. De har forsikring til en hjertestarter. En anden
løsning vedrørende hjertestarter kan være at høre forsikringsselskabet hos den husstand, hvor
hjertestarteren kommer til at hænge, om hjertestarteren kan indgå i husstandens forsikring – mod
kompensation til husejeren for eventuel ekstra udgift.
Bestyrelsen er enige om, at vi ikke ønsker at tinglyse hjertestarteren på en matrikel. Men det vil være en god
idé at udarbejde retningslinjer/kontrakt med husstanden, hvor hjertestarteren kommer til at hænge. Så der
er enighed om, hvad der skal ske, hvis husstanden sælger huset eller andre hændelser, der kan få indflydelse
på placeringen af hjertestarteren.
Arbejdsdag på fællesarealet den 29 maj
Bestyrelsen inspicerede fællesarealet/legepladsen.
Følgende opgaver skal udføres:
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•

Stikke græskanterne langs legeområdet og ved bålpladsen

•

Maling af vippen

•

Afhængig af fremmødet, også maling af legetårnet.

•

(senere er Svend kommet i tanke om, at også det ene sæt bord-bænke trænger til maling)

Svend viser Brian Schmidt, hvor rutsjebanen skal fuges.
Der er ikke behov for mere sand.
Henning har forhørt sig om gummimåtter til stolpe-soklerne. Der kan ikke købes færdige løsninger til sokler,
der er sat op. Det er et spørgsmål om, at vi husker at rive sandet op omkring stolpe-soklerne.
Linda udsender tilmelding til arbejdsdagen med tilmeldingsfrist torsdag aften. Herefter informerer Linda
bestyrelsen pr. sms om tilmeldte. Pia og Henning tager stilling til indkøb af materialer, snobrødsdej, kage,
drikkevarer.
Søvej/grusvej/fart/skiltning
Vejen Kommune, Teknik og Miljø, var ude at besigtige Søvej herunder grusvejsdelen onsdag den 18. maj. Her
talte Linda med de to medarbejdere.
Vejen Kommune vil drøfte fartskilt med Politiet. Men de var forsigtige med at love et fart-skilt, af hensyn til
den præcedens det kan udløse. I stedet opfordres grundejerforeningen til selv at opsætte et legende-børnskilt ved grusvejen.
Pia kunne oplyse, at Frank Mieth Johannessen, nummer 31, har været nede at tale med en familie længere
nede ad Søvej, der kører meget hurtigt på grusvejen. Frank fik indtryk af, at familien godt kunne se
problematikken. Frank bad familien om at tale med de andre beboere. Endvidere har Frank også tidligere talt
med Rasmus Gejlager, da hans firma udløser den megen trafik på Søvej.
Svend kunne oplyse, at Søvej var en grusvej helt nede fra Planetariet, da Nedersøparken blev anlagt. Og først
i 2008, hvor Gejlager overtog Store Barsbøl, begyndte trafikken for alvor på Søvej – indtil da havde der stort
set ingen trafik været på vejen. Så Vejen Kommunes argument om, at husejerne langs Søvej jo kendte til
grusvejen, holder ikke vand.
Bestyrelsen vil afvente svar fra Vejen Kommune angående fart-skilt, inden bestyrelsen gør mere i sagen.
Vejen Kommune kunne endvidere oplyse, at Gejlager, Store Barsbøl, har fået lov at opsætte skilte med
henvisning til deres ejendom/virksomhed.
Eventuelt
Intet til eventuelt
Næste møde
Afhænger af tilbagemelding(er) på rundspørgen om placering af hjertestarter.
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