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GRUNDEJERFORENINGEN NØRREGÅRDSPARKEN 

Referat fra Generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015, kl. 20,00  
Afholdt på Skads Skole i storrummet 

1. Dagsorden: 

Blev godkendt af Generalforsamlingen 

2. Valg af dirigent og referent: 

Poul-Erik Hansen blev valgt til dirigent og referent 

3. Forslag stillet af medlemmer eller bestyrelsen 

Ingen forslag var fremsendt  

4. Formandens beretning ved Frantz Damgaard 

Formanden berettede om møde med Gunnar Rask Jensen og Cowi om udbedring af fejl og 

mangler i forbindelse med overdragelsen af fællesarealerne til Grundejerforeningen. 

Efter en debat blandt de fremmødte medlemmer, besluttede Generalforsamlingen, at 

bestyrelsen arbejder videre på at finde en løsning på afhjælpning af de fejl og mangler der 

er påpeget 

Det store grønne område ved legepladsen, er nu næsten færdig anlagt 

Det grønne bælte mod vest – trænger til en opretning 

Frantz Damgaard meddelte at han ikke genopstiller til bestyrelsen 

Vejbumpene blev drøftet – bestyrelsen har forsøgt at finde ud af normerne for vejbump 

samt haft en drøftelse under mødet med Gunnar Rask Jensen og Cowi 

Peder Pedersen fra nr. 44, ville vide om der kommer et ekstra lag asfalt på den stikvej han 

bor på – der er lagt 2 lad asfalt på vejene 

Det grønne område omkring den lille sø blev drøftet  

Kim Dissing oplyste, at en stor traktor har kørt på stien mellem Nørregårdsparken og 

Mølhøjvej, herved er der sket skade på området 

Der blev spurgt til kloaker i græsplænen 

Efter en længere debat blev beretningen enstemmigt godkendt af forsamlingen 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.  

Ved kasserer Sanne Thaisen Jensen 

Regnskab og budget, blev enstemmigt godkendt af forsamlingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er bestyrelsesmedlemmerne, Frantz Damgaard og Poul-Erik Hansen 

Poul-Erik Hansen Arbejdernes Boligforening blev genvalgt, Christian Spangsberg 

Nørregårdsparken 75, blev nyvalgt til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

Kenneth Rosenkilde og Kristian Børsting blev valgt  
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8. Valg af revisor 

Frantz Damgaard blev valgt 

9. Eventuel 

Nyhedsbrev på hjemmesiden blev efterlyst samt at siden opdateres 

Ønske om bænke ved søen og de grønne områder 

Der blev spurgt til Esbjerg Kommunes pasning af de tomme byggegrunde for bekæmpelsen 

af ukrudt 

Der var ønske om flere legeredskaber på legepladsen 

Poul-Erik Hansen takkede på bestyrelsens vegne Frantz Damgaard for arbejdet i 

bestyrelsen 

 

 

Poul-Erik Hansen    Frantz Damgaard 

Dirigent    Formand 

 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes d. 28. april kl. 20,00 

Mødet afholdes hos Christian Spangsberg, Nørregårdsparken 75 

 


