Grundejerforeningen Veldsparken
Referat af ordinært bestyrelsesmøde
Onsdag den 11. marts 2015, hos Erik Borup, Veldsparken 47
Til stede: Henning Dal, Ole Caspersen, Erik Borup, Jørgen Fogh Jensen, Jakob Sehested
Referent: Jakob
Dagsorden
1. Godkende dagsorden.
2. Godkende referat fra bestyrelsesmøde den 1. september 2014.
3. Udskiftning af stakit ved Veldsvej.
4. Oplæg til vedligeholdelse og udviklingsplan langs veje, grønne områder samt de enkelte
Firkanter.
5. Brev fra Viborg Kommune den 08.12.2014 vedr. Veldsparkens vejstatus.
6. Økomoni, status og årsopgørelse, budget, kontingent m.m. og e-postkasse.
7. Veldsparkens hjemmeside er den ok ?
8. Generalforsamling evt den 23. April 2015 hvis I kan ?
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassererens gennemgang af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag.
5) Valg til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg
a) Bestyrelsesmedlem Henning Dal (modtager ikke genvalg)
b) Bestyrelsesmedlem Ole Caspersen (modtager genvalg ?)
c) Suppleant Finn Christensen (modtager genvalg ?)
d) Suppleant
(modtager valg )
6) Valg af revisor. Følgende revisorer og suppleant er på valg.
a) Revisor Mogens Almtoft (modtager genvalg ?)
b) Revisor Thor Sørensen (modtager genvalg ?)
c) Revisorsuppleant Henning Kristensen (modtager genvalg ?)
7. Drøftelse af oplæg til vedligeholdelse og udviklingsplan langs veje, grønne områder samt de
enkelte firkanter.
8. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. Bestyrelsen foreslår uændret 600 kr.
9. Evt.
9. Evt.
Ad 1. Dagsordenen blev godkendt. Formanden måtte med beklagelse konstatere at bestyrelsesmedlem
Niels Christian Christensen er afgået ved døden i februar 2015. Jørgen Fogh Jensen deltog derfor i mødet
som suppleant.
Ad 2. Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 3. Henning har undersøgt sagen og der er ikke mulighed for at lave stien bredere ved at flytte hegn.
Henning iværksætter udskiftning af hegnet i begge sider af stien.
Ad 4. Landskabsarkitekt Dorte Studsgaard har efter møde med bestyrelsen i oktober fremsendt et oplæg til
kommentering hos bestyrelsen og forslår en gennemgang af egetræerne sammen med en professionel
træbeskærer. Bestyrelsen gennemgik oplægget og potentielle træbeskærerer. Henning beder en
træbeskærer om at gennemgå egetræerne sammen med Dorte og om at udarbejde en beskrivelse og
pristilbud på opgaven. Den resterende del af oplægget blev diskuteret og Jakob beder Dorte om en
justering af oplægget til indretning af firkanternes fællesarealer, bestyrelsen ønsker at oplæg med en lidt
enklere indretning og mindre hæk.
Ad 5. Henning orienterede om brev (rundsendt) fra Viborg Kommune, som anerkender, at Veldsparken er
en offentlig vej.
Ad 6. Ole orienterede om foreningens økonomiske status, kassebeholdningen er pt. 187 t.kr. Mulighederne
for at få positiv forrentning/lave omkostninger på foreningskontoen blev drøftet, da foreningens
højrentekonto er udløbet. Ole gennemgik oplæg til budget for 2015. Budgettet blev opjusteret for at skabe
rum til projektet omkring beskæring af egetræerne og udvikling af de grønne områder, og der lægges op til
at der kan søges op til 5.000 kr. pr. firkant til fornyelse og forskønnelse af fællesarealet.
Ad 7. Jakob orienterede om, at foreningens nuværende hjemmeside veldsparken.dk er vanskelig at
udvikle, da egentlig redigering og nyudvikling af siden kræver licenspålagte pc-programmer. Derfor udføres
der pt. kun up-load af nye referater. Jakob har drøftet muligheden for at drive foreningens hjemmeside
som en del af sitet orum-borger.dk med sitets webmaster Eskild Keller, som er positiv overfor ideen. Jakob
går videre med at undersøge muligheder og betingelser for at drive foreningens website som en del af
orum-borger.dk. Bestyrelsen drøftede desuden formålet med websitet og mulighederne for at bruge det til
en mere aktiv kommunikation med medlemmerne, herunder muligheden for at bruge en af de sociale
platforme på internettet.
Ad 8. Dagsordenen udvides med endnu en vakant bestyrelsespost, idet Niels Christian Christensen skulle
have været på valg i år.
Ad 9. Intet.

