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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 

Tid: onsdag d. 29.09.21 
Kl.: 19:00 – 21:00 

Sted: Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg 

Deltagere: Poul-Erik Hansen, Benny Clavsen, Kristian Børsting, Peter F. Hansen, Camilla 

Christensen, Nicki Holmgaard 

Afbud: Susanne Clavsen, Janne Allesø, 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 

2. Konstituering af bestyrelsen, efter Generalforsamlingen d. 15.06.21: 

➢ Konstituering i henhold til vedtægterne: 

§7 
Foreningens daglige ledelse 

Stk.1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer jf. § 5, stk. 6, valgt på 
generalforsamlingen for 2 år ad gangen 
Stk.2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlings beslutninger 
Stk.3: Valg af bestyrelse mm. Fremgår af § 5, stk. 6 
I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg 
I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg 
Bestyrelseshvervet er ulønnet (ændret på ekstraordinær Generalforsamling d. 22.06.21) 
Stk.4: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær 
Stk.5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden 
Stk.6: Formanden leder mødet og i dennes frafald næstformanden 
Stk.7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til 
stede, dog skal formand eller næstformand + 2 bestyrelsesmedlemmer være til stede 
Stk.8: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller 
den fungerende formands stemme afgørende 
Stk.9: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af bestyrelsens 
medlemmer, referatet offentliggøres på hjemmesiden www.nørregårdsparken.dk  
Stk.10: Suppleanten indkaldes, hvis et bestyrelsesmedlem ikke mere kan være medlem foreningen 
pga. salg af sin ejendom i henhold til § 2, stk. 1, eller hvis et medlem pga. sygdom eller på anden 
måde er forhindret i at deltage i bestyrelsesarbejdet i mere end 3 bestyrelsesmøder 
Stk.11: Generalforsamlingen nedsætter udvalg efter behov, og bestyrelsen udpeger mindst 1 
medlem som leder af udvalget 
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➢ Valg af formand: 
Benny Clavsen blev enstemmigt valgt 

➢ Valg af næstformand: 
Poul-Erik Hansen blev enstemmigt valgt 

➢ Valg af kasserer: (Kristian Børsting var ikke på valg d. 15.06.21) 
➢ Valg af sekretær: 

Poul-Erik Hansen blev valgt 
➢ Fastsættelsen af forretningsorden for bestyrelsen: 

Revideres til næste bestyrelsesmøde 
➢ Ansvar og arbejdsfordeling: 

Revideres til næste bestyrelsesmøde 
3. Vedtægtsændring efter vedtagelse på ekstraordinær Generalforsamling d. 15.06.21:  

Revideres til næste bestyrelsesmøde 
4. Nyt fra kassereren: 

Ved Kristian Børsting 
 Bestyrelsen godkendte prokura til kassereren 

➢ Kontingent indbetaling, herunder nye grundejere: 
Orientering taget til efterretning 

➢ Bestyrelses vederlag: 
Træder i kraft når vedtægtsændringerne er på plads 

5. Nyt fra bestyrelsen: 
➢ Poul-Erik Hansen: 

Henvendelse fra Heidi vedr. hesteridning (mail sendt til bestyrelsen d. 06.09.21) 
Problemet vil blive observeret af bestyrelsen 

➢ Kristian Børsting: 
Asfaltbelægningen 
Esbjerg Kommune har godkendt ansøgningen  

➢ Benny Clavsen: 
Intet at berette om 

➢ Peter F. Hansen: 
Grønne områder: 
Vest stien – beplantningen vil blive klippet, grusstien bliver eftergået for ukrudt og 
ujævnheder i belægningen 
Den indkøbte bordbænkesæt placeres ved legepladsen 
Områder der ønskes tilsået med engblomster i foråret 2022, omkring den fredede 
gravhøj og langs stien ved stamvejen, vil blive taget op på det kommende 
bestyrelsesmøde, hvor indhentede tilbud fra entreprenører bliver behandlet 
Der ses på et skilt ud for nr. 174, der er uhensigtsmæssigt placeret 
Et træ plantet ud for nr. 63, ønskes flyttet 
Skilt ved nr. 74 oprettes, efter påkørsel 
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Vinterbekæmpelse: 
Foretages af Grøn Art 

6. Overdragelse fra Esbjerg Kommune: 
➢ Henvendelse til Esbjerg Kommune vedr. et møde for afslutning af verserende sager: 

Bestyrelsen er interesseret i, at få en endelig overtagelse at etape 1 afklaret med 
Esbjerg Kommune 
Poul-Erik Hansen kontakter Esbjerg Kommune for et møde om afslutning af 
overtagelsen af etape 1 

➢ Esbjerg Kommunes henvendelse hærværk på træet i 2. etape 
Taget til efterretning, etapen er ikke overtaget af Grundejerforeningen 

7. Næste bestyrelsesmøde: 
➢ Tid: onsdag d. 02. februar 2022, kl. 19:00 
➢ Sted: Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg 
➢ Julefrokost – udsat på grund af covid pandemien 

Afbud sendes til Poul-Erik Hansen, senest søndag d. 26.01.22 på mail: peh@abesbjerg.dk 
 
Poul-Erik Hansen 
Næstformand/referent 
Grundejerforeningen Nørregårdsparken  
Tlf: 26 89 69 51 
Mail: peh@abesbjerg.dk  
 
 
020122/peh 
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