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Formandens beretning 

Nye beboere: 

Vi har fået nye beboer i UP 15 Laila Kristensen og Poul Jørgensen, UP28 Susanne Nielsen og Hans 

Ingemann Jensen UP 43, Vibeke Hansen, UP 44 Annette Holm og Jørgen Rose Holm. 

De ønskes velkommen i Uvelse Park.  

 

Vedtægtsændringer 

 

Bestyrelsen foreslår at ændre i vedtægternes paragraffer 2, 4, 7 samt 8. Forslag vedrørende §7 fra 

kasserer Jytte Duus er vedhæftet indkaldelsen. Nærmere orientering gives under punktet på 

dagsordenen.  

 

Er der for lidt fremmødte grundejere til generalforsamlingen (under 50%) vil der umiddelbart efter 

den ordinære generalforsamling blive en ekstaordinær generalforsamling i henhold til indkaldelsen, 

her er stemmeafgivelsen jf. §12 stk.C i vedtægterne. 

 

Fællesarealerne 

Pilertræerne i det sydlige fællesareal er blevet fjernet.  

Vejene i Uvelse Park 

Revneforsegling af vejene vil blive udført i 2016.  

Kørsel i Uvelse Park 

 

Der bliver stadig kørt for stærkt i Uvelse Park. Det er bydende nødvendigt, at højeste hastighed er 

20 km. i timen på området grundet legene børn på vejen. Husk der er højrevigepligt i krydset før 

udkørsel.  

 

Lokalplan 66 for Uvelse Park 

 

Nogle beboer har opsat træhegn der ikke er lovligt jf. Lokalplan 66 § 8.2.  

Dags dato er der en enkelt som endnu ikke har rettet op på dette. Trods tilsagn fra grundejeren er 

der pt. ingenting sket. 

 

Legepladsen 

 

Der er nu fjernet den del af træhuset på lejepladsen som var under nedbrydning af vind og vejr.  

 

Hjemmeside - www.uvelsepark.dk 

 

Husk jævnligt at besøge vores hjemmeside.  

På hjemmesiden er der referater fra Generalforsamlingerne samt Årsrapporter og øvrige praktiske 

oplysninger. 

 

Bestyrelsen har oprettet en Facebook gruppe ved navn Uvelse Park. Bestyrelsen opfodre til, at  

grundejere tilmelder sig Facebook gruppen. 

 

Grillaften 

 

I år blev en dejlig grillaften afholdt i vognporten hos UP 41 Inga og Erik og UP43 Vibeke. Stor tak 

til værterne.  

http://www.uvelsepark.dk/


Generalforsamling 2016 11/10/16 Side 2 
 

 

 

Skt. Hans bål i Uvelse 

 

Grundejerforeningen har nu for 4. år været medarrangør til Skt. Hans bål ved Fritidscenteret i Uvel-

se. I år blev der kun solgt pølser med brød samt div. drikkevarer som UFC stod for.  

Peter fra Venstre holdt en båltalen. ”Midsommervisen” og ”Danmark nu blunder den lyse nat” blev 

sunget af de fremmødte. Musik til sangene, blev spillet af Flemming UP11 på trompet og Harry, 

Kildetoften 12 på klarinet. 

Bestyrelsen har bevilget en økonomisk ramme op til kr. 1.000 til diverse udgifter vedr. Skt. Hans 

bål i 2016, hvoraf der er brugt 208 kr.  

 

Udestående fordringer 

 

Bestyrelsen fastholder nul tolerance politikken, til udestående gæld til Grundejerforeningen.  

Vi har udført 2 inkassosager i regnskabsåret 2015/2016. Alt er indbetalt.  

. 

 


