Grundejerforeningen Elleparken

Lystrup d.28 januar- 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
23.-. Februar 2022 kl. 19.30 i Beboerhuset Store Sal
Elsted-Lystrup Beboerhus • Elsted Skolevej 4 • 8520 Lystrup
Bestyrelsen vil opfordre til at der sker en forhåndstilmelding til kasserer@elleparken.com
(Senest d.18. februar 2020) for at bedre kunne planlægge indkøb til serveringen

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.Formandens Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2022 og 2023 (og forslag til budget for 2022)
5. Indkomne forslag
1. Drøftelse af ændringer af vedligehold og drift af det Grønne Område ved Gerda Damsgaard nr.18
(bilag1)
2. Drøftelse af vedligehold af Trappen (Afsnit Trappen i beretning) (bilag2)
3. Sænkning af Grundvandsspejl på Præstegårdens mark NV område ved Lars Elgaard nr. 118 og
Søren Kaiser nr. 120 (Bilag 3)
4. Ændring af vedtægterne - støj i weekenden . Mads Petersen nr 21 (bilag 4)
5. nabo hjælp Connie Kjærgaard nr 39 (bilag 5)
6. Dræn - Søren Kaiser nr 120 (Bilag 6)
6. Valg af bestyrelse og revisorer
Bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelse:
Per-Ole Overgaard nr. 112 for 2 år på valg
Rune Nielsen nr. 91 for 2 år på valg
Niels B Clausen nr. 42 for 1 år – ikke på valg,
Morten Kirstein nr. 1 for 1 år udtræder
Michael Poulsen nr. 9 for 1 år udtræder
Bestyrelsessuppleanter.
Lars Elgaard nr. 118 for 2 år på valg.
Suppleant for 2 år på valg
Revisorer:
Leo Nielsen nr. 71 for 2 år–på valg
Erling Rasmussen nr. 130 for 2 år på valg.
Revisorsuppleanter:
Sune Vestergaard nr. 144 for 21år ikke på valg,
Connie Kjærgaard nr. 39 for 2 år på valg
7. Eventuelt
Der vil ved starten af generalforsamlingen blive serveret øl og vand.
Vel mødt!
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Bilag 1
2021 09
Hej Per -Ole.
Jeg. Gerda Damsgaard nr 18.
Har tænkt på noget i længere tid : Hvad koster en græsslåning af vores
grønne område??
Jeg cykler dagligt over det grønne.
Her i august er der ingen mælkebøtter, hvis frø haveejerne kan blive sure
over….
Men der har været de sødeste gule blomster på deres tynde stilk.
Og de gav et meget fint skær af gult.
MEN SÅ KOM SLÅMASKINEN.
Jeg vil gerne foreslå på den kommende generalforsamling, at vi på et
punkt taler om antal slåninger hen over sommeren.
OG.
Vi kan evt OGSÅ tale om at en del af det grønne område blev VILDT….
Jeg fik en ide om at vi m højen som centrum kunne slå græsset rundt om
højen.
Og lave stier der også bliver slåede, som en slags " stråler" ud fra højen.
Områderne mellem disse
" strålestier" kunne blive vilde m andet
end græs og mælkebøtter.
Der kunne sås sommerblomster der har det godt i lerjord.
Som vi jo har her!
I min Kristelige avis læser jeg at der i år er mange flere sommerfugle end de
seneste år.
Der er meget mere fokus nu på naturen og " det vilde" end tidligere.
Det glæder mig.
Og vi her lokalt kunne gøre en indsats også!
Kan det tænkes, at kommunen vil med indover?
De har for flere år siden givet menighedsrådet et ret stort beløb, som
kompensation for, at vi nu dyrker vores marker økologisk.
Af hensyn til drikkevandet - fik vi at vide..
Dette et lille PIP fra en naturglad
Gerda

Elleparkebeboer

Bilag 2

Elleparken d. 04-12-2021

Hej parceller Elleparken

Trappen mellem parcellerne 5,21 og 7,19 er som det fremstår af de to billeder
afmærket med rød hvidt bånd.
Trappen bliver ikke vintervedligeholdt med forebyggende saltning og grusning og
kan således i vinterperioden være farlig for fodgængere.
Grunden til at Grundejerforeningen undlader at salte trappen, skal ses i det lys at
salt fremmer nedbrydningen af trappen og en renovering er ganske kostbar.
Vi håber for forståelse herfor og vil respektere båndene, som indikerer at trappen i
perioder vinteren over ikke er sikker for gående.
”Trappen vil for øvrigt være et pkt. til drøftelse på kommende Generalforsamling.
Mvh Bestyrelsen

Hej Bestyrelse

Bilag 3

Bronzealderhøjene og markarealets store grundvandsreservoir ved regnvejr giver Elleparkens tilstødende
parceller udfordringer med forhøjet grundvandsspejl/grundvand og dertilhørende merudgifter. Det foreslås
at der bevilges midler til en ordentlig og fremtidssikret løsning som Entreprenør anbefaler.
Baggrund af vores udfordringer er beskrevet i nedenstående udsnit fra artikel fra Bolius.dk.
Da Danmark er et ret fladt land, kan store mængder nedbør på kort tid give problemer mange steder, da
vandet ikke har steder at løbe hen og ofte ligger som store indsøer inde i landet.
Især steder med tung leret jord, som er så kompakt, at vandet har svært ved at trænge ned i den, kan have
problemer. I sandet jord kan vandet bedre sive ned. Under alle omstændigheder bliver der ved kraftig regn
ledt mere vand ned til grundvandet, og det kan give højere grundvandsstand.
Det er også svært at lede store mængder regn igennem kloaksystemet, da det mange steder ikke er bygget
til kraftig nedbør.
Lokalt vil det også spille en rolle, hvordan terrænet er i det nærliggende område. Bor man i en lavning, øges
risikoen markant for problemer ved kraftige regnskyl.
Mere grundvand og forhøjet grundvandsspejl
DMI og IPCC skønner, at nogle steder i landet vil grundvandet i 2100 stå ca. 1,5-2 meter højere, end det gør
nu. Mange steder i landet vil det ikke betyde noget, men de steder, hvor grundvandvandspejlet allerede
står højt, og hvor det hæves yderligere på grund af store mængder nedbør, vil det give vand i mange
kældre.
Når regnvand siver ned gennem jorden, vil det møde jordlag, der ikke leder det så godt væk, både på grund
af jordsammensætningen og trykket fra det øvrige grundvand nedenunder. Grundvandsspejlet er udtryk for
det øverste niveau af grundvandet, som nedenunder kan ligge i forskellige mængder og niveauer.
Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet
er jorden umættet med vand, og vandet siver ned igennem jorden. Grundvandsspejlet kan derfor sagtens
ligge meget højere end de store grundvandsbassiner ned i jorden.
Niveauet for grundvandsspejlet afhænger af trykket fra grundvandsbassinet længere nede, og af hvor
meget vand der er i jorden. Grundvandsspejlet kan derfor godt ligge højere end normalt i perioder, hvor
der er meget nedbør. Grundvandsspejlet varierer meget fra område til område og kan på en enkelt grund
give problemer i den ene del af grunden, mens det ikke påvirker den anden del af grunden.
https://www.bolius.dk/saadan-beskytter-du-din-bolig-mod-forhoejet-grundvand-og-oversvoemmedekloakker-19487
Der er i følge fagpersoner ikke tale om overfladevand og bør derfor løses på grundejerforeningens initiativ.
Kirken der ejer jorden vil gerne samarbejde om en god og ordentligt løsning i skel udført af deres lokale
entreprenør og vi skal forvente en egenbetaling på anslået ca 150.000 kroner for at fremtidssikre mod
forhøjet grundvandsspejlet de næste mange år. Alternativ løsning som en eventuel opdæmmet sø vil øge
vandmængde/resorvioret og derved forværre situationen ved et yderligere forhøjet grundvandsspejl og
give større problemer på sigt. Vi håber derfor på opbakning til at få lavet en holdbar løsning der minimerer
udgifter og fugt/vandudfordringer for Elleparkens beboere i fremtiden.
Med venlig hilsen
Lars Elgaard #118
Søren Kaiser #120

Bilag 4
Modtaget 9/1-22
Kære Per.
Jeg vil gerne stille et forslag til grundejerforeningens møde.
Det drejer sig om Punkt c paragraf 7 i love og vedtægter (støj i weekenden).
Jeg foreslår den ændres så man må bruge motorværktøj til kl 15 begge dage i weekenden.
Alternativt foreslår jeg der sættes decibel grænser da der er stor forskel på en kædesav og en elektrisk
grensaks.
Jeg mener ovenstående er til gavn for alle da der i takt med generations skiftet på vejene kommer flere og
flere med 8-16 jobs.
Hvis vi ønsker der er orden og ryddet i haver med videre vil det være en hjælp at kunne bruge sin weekend.

Med venlig hilsen Mads Petersen
Elleparken 21

Modtaget 5/1-22

Bilag 5

Jeg har før forslået om det ikke er en god ide at vi bliver tilmeldt NABO HJÆLP.
Vi er en af de få foreninger der ikke er tilmeldt her i Lystrup.
Connie Kjærgaard nr 39
Bilag 6

