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Grundejerforeningen Nedersøparken, Jels 

Referat færdigskrevet 1. december 2016 

Referat fra bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: 

Tirsdag den 29. november 2016 klokken 20.00-22.00 hos Svend Bjerrum Hansen, nr. 29 

Deltagere: 

Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29) 

Næstformand Pia Holm Hansen (nr. 28) 

Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38) 

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 21. august 2016 er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

Økonomi 
Der er ikke noget nyt. Cindy håber meget snart at modtage samtlige faktura på plæneklipning, vekomst-
blomster, legepladsinspektion mv., således regnskab snarest kan afsluttes. 

Hjertestarter 

Linda sørger for at bestille en hjertestarter, idet Cindy og Kenneth er klar til at modtage/ophænge. I den 
forbindelse spørger Linda, om det på nogen måde registreres på hjertestarteren, hvor den hører til – i 
tilfælde af, at den ryger en tur med på sygehuset, er vi så i stand til at få den tilbage. 

Cindy og Kenneth kontakter eget forsikringsselskab for at høre, om en hjertestarter ejet af 
grundejerforeningen, men opsat på Sørensens ejendom, er omfattet af Sørensens forsikring, eller om 
Grundejerforeningen skal købe forsikring. 

Aftalen mellem nr. 38/Sørensen og Grundejerforeningen om hjertestarteren blev gennemgået og tilrettet. 
Linda sørger for at rette et dokument, som Sørensen underskriver og afleverer videre til Svend til underskrift 
på Grundejerforeningens vegne. 

Ubebyggede grunde 

Henning gør en ihærdig indsats for at få ejerne af de ubebyggede grunde nummer 18 og specielt nummer 51 
til at vedligeholde den tomme grund. Henning kontakter Vejen Kommune og spørger dem om, hvorvidt de 
har tænkt sig at håndhæve byggepligten – da Grundejerforeningen står med problem med vedligehold af 
ubebyggede grunde. 

Eventuelt 

På mødet blev det konstateret, at kun hjertestarteren ved hallen og Brugsen er registreret. Linda spørger 
Foreningshusets bestyrelse, om de er ansvarlige for hjertestarteren ved badeanlægget, og beder dem i givet 
fald om at registrere hjertestarteren. 

Cindy sørger for velkomst, når de nye husejere i nummer 49 er flyttet ind. Kun grundejere og ikke lejere 
modtager velkomstbuket. 
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Næste møde 

Julefrokost/nytårsmiddag fredag den 3. februar 2017 hos Henning og Jette – med forbehold! 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2017 klokken 20.00 hos Linda. 

Generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 klokken 19.30, Linda sørger for booking af Foreningshuset. 


