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Grundejerforeningen Nørregårdsparken Andrup 6705 Esbjerg Ø 

 

Referat fra bestyrelsesmøde. 

Tid: Tirsdag 28. august - 2018 kl. 19:00  

Sted: AB Kirkegade 55 / Poul-Erik Hansens kontor 

Mødedeltagere: Poul-Erik Hansen, Allan B. Andersen, Christian Spangsberg, Henrik Jensen,  

Afbud: Benny Clavsen, Kenneth Rosenkilde og Mette Nørgaard 

Dagsorden: 

1: Nyt fra formanden: 
Møde afholdt med Niels Bjerregaard Buchhave fra Esbjerg Kommune, Teknik og Miljø 
Fremsendt klippeplan fra Teknik og Miljø, blev godkendt af bestyrelsen 

1b: Nyt fra kasserer: 
Orientering taget til efterretning 

1c: Nyt fra øvrig bestyrelse m.m.: 
Intet nyt at berette om fra sommerens forløb 

Kenneth Rosenkilde har undersøgt persondataforordningens betydning for foreningen: 
Grundejerforeningens regler for persondataforordningen er lagt på hjemmesiden 

2: Overdragelse fra Esbjerg Kommune? Specielt tinglysningen og overdragelse ændret aftale fra 2017: 
Vedtægterne underskrives af dirigent, formanden og bestyrelsen, til brug for tinglysningen 
Bestyrelsesliste med navne og mailadresse, udleveres til Esbjerg Kommune for brug i forbindelse med 

tinglysningen  

Ny kontaktperson ved Esbjerg Kommune Niels Bjerregaard Buchhave: 
Niels Bjerregaard Buchhave, er nu grundejerforeningens kontaktperson i forbindelse med de grønne 

områder, stier m.m.    

Kommunen vedligeholdt gravhøjen, grusstien og beplantningsbæltet mod vest i 2018: 
Kommunen har ”skrællet” gravhøjen i 2017 og 2018  
Grusstien er ok, også efter det regn der er kommet efter den varme sommer, det hvidkløver der skulle være 

sået, er ikke vokset op, beplantningsbæltet er ikke blevet vedligeholdt, samt det møde der tidligere er aftalt 

med kommunen, er ikke blevet afholdt i foråret 2018  

Grundejere, hvor vandafledningen ved indkørsler, er overdækket, er ikke rettet op 

3: Grønne områder, vedligehold 2018 – ændret klipning græsarealer: 
De områder grundejerforeningen vedligeholder, er vedligeholdt efter den plan der er lagt, områderne med 
engblomster, er nu vokset frem efter den meget varme og tørre sommer  
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Poul-Erik Hansen undersøger matrikel grænser omkring Arbejdernes Boligforenings bebyggelse, for 
afklaring af klipningen af græsarealerne 
 
3a: Grøn ART, vinter-vedligehold + vedligehold omkr. gravhøj m.m. og anlæg blomstereng i 2019: 
Allan B. Andersen tager kontakt til Grøn ART vedrørende vinterbekæmpelse for vinteren 2018-2019, samt 

vedligeholdelsen/anlæggelse af engblomster omkring gravhøjen i 2019 

3b: Budgetter vedligehold m.m.: 
Der blev fulgt op på årets forbrug og indkomne fakturaer 

4: Hjemmeside – nyhedsmail -links m.m.: 
Linket til MIN KØBMAND, skal have ændret billedet 
Den nye klippeplan for græsklipning ligges på hjemmesiden 
Kenneth Rosenkilde bedes foretage ovenstående  

5: Økonomi – Nye grundejere m.m.:  
Kontingentopkrævning for 2018 udsendes i oktober, nye grundejere opkræves, i henhold til vedtægternes  
§ 3 stk. 2, forholdsmæssigt kontingent for det antal måneder grunden har været ejet 

6: Evt. og næste møde? Hvor afholdes mødet: 
Intet at berette om under eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde med afsluttende julefrokost afholdes d. 09. november 2018 hos Benny Clavsen 

Nørregårdsparken 72 

Referent: 
Poul-Erik Hansen 
280818 


