
Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Nedersøparken 

Tidspunkt Torsdag den 22.april 2021 kl. 19.30 
Sted: Nedersøparken 29 

 

Deltagere 
Svend Bjerrum Hansen, nr. 29 
Pia Holm Hansen, nr. 28 
Cindy Kryger Sørensen, nr. 38 
Henning Jensen, nr. 2 
Dorthe Kyhn Boisen, nr. 21  

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
2 Godkendelse af referat fra seneste 

møde d. 02/07 2020  
Ligger på hjemmesiden.  

3. Økonomi/kontingent  Drøftelse af konsekvensen af negativ rente. 
Første kvartal 2021 har kostet os 56,- kr. 
Drøftelse af at sætte kontingentet ned for det kommende 
år.  
Bestyrelsens endelige forslag til fremtidigt kontingent aftales 
endeligt på næste møde. 

4. Arbejdsdag på fællesarealet. Legepladsinspektøren skriver, at der er fremskreden råd i 
den ene stolpe i fugleredegyngen. Han anbefaler, at den 
efterses af montør mhp. udskiftning. 
Finéren på legetårnets tag er flere steder i stykker og har 
tendens til at splintre og skabe skarpe kanter. Skadens 
udvikling skal observeres. 
__________________________ 
Vedtaget at legetårnets tag fjernes. 
Henning tager kontakt til Samm-sall for at høre om 
mulighederne for udskiftning af stolpen - og opretholdelse af 
certificering. 
_____________________________ 
Maling medtages - hvis vejret tillader det maler vi legestativ 
og gyngestativer. 
Kanter stikkes af. 
___________________________ 
Oplæg til at arbejdsdagen afvikles 12. september 2021 kl. 
10.00. Indbydelse udsendes inden sommerferien.  

5. Linda har spurgt, om de må lægge 
arealet mellem frugttræerne og Søvej 
om til noget ”vildt” 

Signe Hvergel Petersen har svaret, at det er op til 
grundejerforeningen at bestemme, om de må lade det vokse 
vildt. 
 
Henvendelsen drøftet. Bestyrelsen henstiller til, at Linda 
bringer det ind som et forslag til drøftelse på 
generalforsamlingen.  

6. Dato for generalforsamling Onsdag den 18. august 2021 kl. 19.30 i foreningshuset.  

7. Gennemgang af dagsorden for 
generalforsamling: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

 
 
 



2. Bestyrelsens beretning om det 
foregående år. 
3. Aflæggelse af regnskab, attesteret af 
revisor. 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
5. Rettidigt indkomne forslag fra 
medlemmerne. 

6. Vedtagelse af budget, herunder 
fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af formand. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter. 
 
 

9. Valg af revisor og 1 suppleant. 
 

10. Eventuelt. 

 
 
 
 
 

 
 
Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen. 
 
 
 
 

Formanden, Svend Bjerrum Hansen, nr. 29 er på valg. 
Bestyrelsesmedlem Henning Jensen, nr. 2. er på valg. 
Begge suppleanter er på valg: 
Henrik Krogh Bergmann, nr. 8 og 
Søren Vingum Lindholm, nr. 18. 
 

Nuværende revisor Linda Schmidt Werner, nr. 13. og 
revisorsuppleant Hans Nørregaard Thane, nr. 25 er på valg. 

7. Eventuelt Sommerfest udskydes til sommeren 2022 grundet mange 
udskudte fester, som formentlig skal afvikles i løbet af 2021. 
 
Konfirmation i byen den 19. og 20. juni 2021. 
Grundejerforeningens bestyrelse opfordrer som vanligt til at 
hejse flaget disse dage.  

 


