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Referat fra bestyrelsesmødet
•

28. oktober kl 17.30

Mødet blev afholdt hos Mogens Almtoft på Veldsparken 75.
Følgende var tilstede på mødet:
Mogens Almtoft, Jørgen Fogh Jensen, Lena Terndrup Overgaard, Kenneth Jensen og Eskild Keller.
Dagsorden:
1. Evaluering – Arbejdsdagen den 24. august 2019
Dagen forløb meget tilfredsstillende og der var et pænt fremmøde. De forskellige opgaver
blev løst og der var en god stemning. Dagen blev afsluttet med pølser, øl og vand.
Beskæring af hegnet over mod Veldsparken 67 og omkring legepladsen blev drøftet. Det
blev besluttet at tage kontakt til ejerne angående beskæring, og der vil efterfølgende blive
rettet henvendelse til Niels Henrik Thomsen angående udførelse af arbejdet. Jørgen Fogh
Jensen tager kontakt.
2. Status på økonomi, herunder indbetalinger af kontingent. Revidering af budget.
Pr. 27/10 2019 var der en kassebeholdning på kr. 165.065,64.
Der var pr. samme dato 3 kontingent restancer. Mogens Almtoft rykker for indbetaling.
Foreningens økonomi giver ikke anledning til bemærkninger.
Revision af budget – Se også bemærkninger under pkt. 3.
3. Grundejerforeningen Veldsparken – Hvor skal vi hen?
Vi har nu dokumentation for, at alle kvarterstier i Veldsparken tilhører Viborg kommune,
og at vejnettet i Veldsparken har status som offentlig vej. Dvs. at alle udgifter til reparation
og vedligeholdelse af stier og veje skal afholdes af Viborg kommune.
Det betyder, at grundejerforeningens økonomi fremadrettet nu kan have fokus på
vedligeholdelse af beplantningen i det grønne område, græsklipning i det grønne område,
vedligeholdelse af legepladsen, vedligeholdelse af egetræer, vedligeholdelse af fårefold,
den lille sti ud til Veldsvej mm.
Kontaktoplysninger:
Formand Mogens Almtoft
Veldsparken 75, 8830 Tjele

mogens.almtoft@gmail.com

+45 61221216
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Grundejerforeningen har en god økonomi.
Med henvisning hertil blev følgende drøftet/vedtaget:
o Principbeslutning om ekstraordinær udskiftning af et større antal egetræer ved
forbrug af en del af foreningens kassebeholdning.
Der tages kontakt til Bach & Nørgaard angående nærmere undersøgelse af priser
m.m.
Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde.
o Tilskud til firkanter. Der afsættes kr. 10.000 i budgettet årligt. Tilskud kræver
forhåndsgodkendelse af bestyrelsen. Maksimum op til kr. 2.000 pr. projekt.
De nye regler udmeldes på næste ordinære generalforsamling.
4. Behandling af ansøgning fra firkanten Veldsparken 5-15 om støtte til køb af et
bord/bænkesæt til kr. 7.395. Der er tale om en efterretningssag, da beboerne i firkanten
har indkøbt og opstillet bord/bænkesættet.
Ansøgningen har karakter af, at beboerne med ansøgningen ”tager selv” og jf. ordlyden i
ansøgningen forventer en efterbevilling af tilskuddet fra grundejerforeningen.
Der ydes tilskud på kr. 1.000.
5. Eventuelt
•

Halvfarligt – Notat fra Eskild Keller til drøftelse.
På foranledning af en hændelse i firkanten Veldsparken 16-28 ønskede Eskild Keller
en drøftelse af færdsel i Veldsparken. Han havde i forbindelse med et ærinde i
firkanten en ”tæt på” oplevelse, da en ung cyklist rundede hjørnet ved Veldsparken
28 i god fart.
Grundejerforeningen kan ikke via Viborg Kommune kan kræve skiltning eller andre
tiltag. Derfor kan vi kun opfordre til fortsat og agtpågivende og forsigtig kørsel i
området.

•

Ukrudtsbekæmpelse ved kantsten. Vedligeholdelse påhviler den enkelte grundejer.

Kontaktoplysninger:
Formand Mogens Almtoft
Veldsparken 75, 8830 Tjele

mogens.almtoft@gmail.com

+45 61221216
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•

Vedligeholdelse af kvarterstier. Der tages initiativ til anmeldelse af skader på
stierne.

For referat: Mogens Almtoft

Kontaktoplysninger:
Formand Mogens Almtoft
Veldsparken 75, 8830 Tjele

mogens.almtoft@gmail.com

+45 61221216

