Grundejerforeningen Veldsparken
Referat af ordinært bestyrelsesmøde
Mandag den 20. april 2015, hos Jakob Sehested, Veldsparken 18
Til stede: Henning Dal, Ole Caspersen, Erik Borup, Jørgen Fogh Jensen, Jakob Sehested
Referent: Jakob
Dagsorden
1. Godkende referat fra bestyrelsesmøde den 11.03.2015
2. Revideret oplæg fra Dorte Studsgard til vedligeholdelses- og udviklingsplan for langs veje, grønne
områder samt de enkelte firkanter, og tilbud fra træbeskærer Niels Thomsen på beskæring af vore store
egetræer.
3. Forespørgsel fra Andelsboligforeningen Veldsparken 59A-60D, i forbindelse med evt. udskiftning af tage
og tagrender på husene, at få adgang til at benytte det grønne område til kørsel af materiel, og er
indforstået med at kompensere for evt. skade, arbejdet påtænkes at skulle foregå i juni eller august
2015.
4. Evt.
Ad 1. Ole Caspersen ønskede ikke at underskrive referatet, der blev ikke givet begrundelse. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer godkendte og underskrev referatet.
Ad 2. Bestyrelsen diskuterede oplægget fra Dorte Studsgaard og tilbuddet fra Niels Thomsen, og
konkluderede:





Bestyrelsen er enige om at følge Dorte Studsgaard oplæg om beskæring af egetræerne og
opblødning af reglerne om hække og vil forelægge dette for generalforsamlingen. Bestyrelsen
ønsker dog egetræerne langs fællesstien inkluderet i beskæringen, hvilket vil koste kr. 385 pr træ.
Bestyrelsen accepterer Niels Thomsens tilbud på kr. 22.500 for beskæring ifølge planen plus kr. 385
pr træ langs fællesstien (ca. 8-10 træer).
Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen, at oplægget til forskønnelse af fællesarealer i
firkanterne rundsendes til medlemmerne med opfordring til de enkelte firkanter om at sender
oplæg til bestyrelsen omkring hvilke initiativer de ønsker at gennemføre til forskønnelse af deres
firkanter. Forskønnelsen skal ske på de enkelte firkanters eget initiativ. Bestyrelsen foreslår
endvidere, at hver firkant efter ansøgning kan få et tilskud fra grundejerforeningen på kr. 5.000 til
forskønnelsen.

Ad 3. Bestyrelsen er enige om at efterkomme ønsket fra Andelsboligforeningen Veldsparken 59A-60D om
at få adgang til at benytte det grønne område til kørsel af materiel i forbindelse med evt. udskiftning af tage
og tagrender på husene på betingelse af at evt. skader på arealet (inkl. kantsten mv) genoprettes
umiddelbart efter.
Ad 4. Intet.

