
 

::  Kongeåparkens Grundejerforening  ::  www.kongeaaparken.dk  :: 

Formandsberetning 10-03-2015 

Efter generalforsamlingen d. 18.3.2014 mødtes den nye bestyrelse og konstituerede sig som følger: 

Formand: Niels Vejrup Pedersen (nr. 47) 

Næstformand: Herluf Enevoldsen (nr. 16) 

Kasserer: Henrik Pold (nr. 31) 

Sekretær: Matthias Rüdinger (nr. 1) 

Bestyrelsesmedlem: Jacob Barsballe Nielsen (nr. 15) 

Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har haft flere ting på dagsordenen. 

Legepladsen på fællesarealet mellem etape 1 og 2 har været et større punkt. Flere havde henvendt sig pga. 

den dårlige tilstand på legepladsens redskaber. På første møde besluttede bestyrelsen, at legetårnet måtte 

fjernes grundet den dårlige stand (råd og løse søm). Dette blev effektueret d. 28.4.2014. 

Der var ikke klarhed over, hvem der hæfter for eventuelle ulykker, når redskaberne ikke er godkendte iht. 

DS (Dansk Standard). Vi kontaktede derfor kommunen for at få en legepladsinspektør ud og ”syne” vores 

legeplads. 

Kirsten Axel fra Kolding Kommune inspicerede legepladsen d. 10.7.2014. Konklusionen blev, at hverken 

gyngestativ eller sandkasse opfylder gældende normer, og derfor anbefales udskiftet. 

Yderligere blev det påpeget, at Grundejerforeningen stadig hæfter for eventuelle ulykker på legepladsen. 

På den baggrund har grundejerforeningen tegnet en ansvarsforsikring. 

Bestyrelsen har efterfølgende arbejdet på de fremtidige planer for legepladsen, som er et af punkterne på 

dagsordenen i aften. I den anledning skal det dog tilføjes, at der for nyligt er udøvet hærværk på legeplad-

sens stakit.  

Græsslåning er et årligt tilbagevendende punkt på dagsordenen. Der blev indhentet flere tilbud, og JAT 

(Jysk Anlæg- & Terrænpleje) blev valgt som leverandør for sæson 2014. 

Snerydning er også et af foreningens store budgetposter, derfor blev der spurgt flere leverandører på om-

rådet. Efter forhandling faldt valget på VAK (Vamdrup Anlæg og Kloak). 

Bestyrelsen besluttede også at gennemgå foreningens vedtægter for at sikre, de er opdaterede og tidssva-

rende. Der var dog kun behov for små til rettelser. Vedtægtsændringerne kommer vi også ind på senere. 

Bestyrelsen har igennem året forsøgt at fremme kommunikationen til beboerne via vores facebookgruppe 

og www.kongeaaparken.dk. Nye beboere gøres opmærksom på hjemmesiden i vores velkomstfolder. 

Sankt Hans aften blev traditionen tro afholdt med bål på fællesarealet ud for etape 2. Foreningen var vært 

ved en øl eller vand, og trods det våde vejr var der et flot fremmøde. 
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