
Grundejerforeningen Nørregårdsparken Andrup 6705 Esbjerg Ø  
 

Referat fra bestyrelsesmøde.  

Tid: 12. juni.- 2018  kl. 19:00   

Sted: Christian Spangsberg, Nørregårdsparken 75  

Mødedeltager: Benny Clavsen, Henrik Jensen, Allan B. Andersen, Christian  
Spangsberg og Mette Nørgaard 

Afbud: Poul-Erik Hansen og Kenneth Rosenkilde   

  

Dagsorden:  

1: Nyt fra formanden:  

Der er kommet en forespørgsel fra en grundejer her i Nørregårdsparken omkring en brønd i indkørslen, 
vedkommende er blevet informeret om at kontakte kommunen, da foreningen ikke kan gøre noget.   

Derudover er der en anden grundejer som er utilfreds med klipningen omkring stierne, der er blevet henvist 
til at vedligeholdsplanen er godkendt.  

1b: Nyt fra kasserer?  

Der er gang i overdragelsen fra Michael Nim til Henrik Jensen, dog er det lidt mere omfattende end først 
antaget.  

1c: Nyt fra øvr. Bestyrelse m.m:  

Kenneth undersøger hvad persondataloven har af betydning for foreningen.  

Foreningen er blevet enige om ikke at gøre noget omkring etableringen af det nye datacenter, der henvises 
i stedet til at hver enkelt grundejer selv indgiver en indsigelse til kommunen.  

2: Overdragelse fra Esbjerg Kommune?  

Samarbejdet med kommunen fungerer ikke, der er blevet slået græs en gang i år. Volden skulle have været 
fjernet, dog er der blevet plantet træer. Christian mødes med kommunen på torsdag d. 14/6-18, de ønsker 
et møde omkring hvilken standart vi ønsker herude. Grundejerforeningen har kontaktet kommunen x 
mange, men de lever desværre ikke op til vores forventninger.  

3: Grønne områder? Vedligehold 2018 – afgørelse beplantning v. grussti m. vest:  



Vi afventer at hvidkløver kommer op  godkendes til efteråret.  

3a: Grøn art Vinter-vedligehold (afregninger) - + Vedligehold omkr. Gravhøj m.m. Og anlæg: 

Vi betaler 2/3 del af regningen indtil vi kan se en blomstring. Allan skriver til Grøn art.  

4: Hjemmeside – nyhedsmails – links m.m. 

Ny persondatalov, Kenneth undersøger hvad det har af betydning for os.  

5: Økonomi – Nye grundejere og regnskab 2017:  

Opdateres ved kontingent indkrævning 1. Okt. 2018.  

6: Evt. :  

Intet at berette om.  

 


