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Bestyrelsen 
 

Bestyrelsesformand / Kasserer / Formand for Teknisk Udvalg 
Henrik K. Sivertsen, Skovager 1, 7120 Vejle Ø  

Mobil  26 27 79 31  

E-mail: siv_218@hotmail.com 

 

Næstformand / Formand for Skovudvalget 

Poul Steen, Nederager 12, 7120 Vejle Ø 

Tlf. 48 26 84 48  

E-mail: fam5steen@hotmail.com 

 

Kontingent - Sekretær - Webmaster / Formand for Festudvalget 

Pia Christensen, Overager 24, 7120 Vejle Ø 

Mobil 40 78 56 92 

E-mail: 2-pc@stofanet.dk 

 

Formand for Legepladsudvalget 

Charlotte Munk Thaasti, Skovager 9, 7120 Vejle Ø 

Tlf. 75 85 99 09 

E-mail: skovager9@gmail.com 

 

Formand for Grønt Udvalg 

Jens Nielsen, Bredager 49, 7120 Vejle Ø 

Mobil 53 63 19 52 

E-mail: hjnielsen49@stofanet.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

Anna Kjeldsen 

Underager 9 

Mobil 40 27 82 44  

E-mail: annakkj@gmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem 

Mogens Svanum 

Kystager 9 

Mobil 53 63 97 09  

E-mail: ms@bethe-invest.dk 

Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange  

relevante oplysninger 

http://www.bredballe-villapark.dk 

 

 

 

 

  

 

Årets gang i Grundejerforeningen 
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Julehilsen 
 

 

 

Da året 2013 nu synger på sidste vers, udsender Bestyrelsen her-

med Info-hæfte medio december berettende om aktiviteterne i det 

forgangne år.  

  

Bestyrelsen ønsker samtidig medlemmerne af Grundejerforeningen 

Bredballe Villapark en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.  

  

På gensyn til den ordinære Generalforsamling i marts 2014. Besty-

relsen opfordrer til at flere medlemmer møder op til den kommen-

de generalforsamling i det nye år.  

 

 

Venlig hilsen, 

  

Henrik K. Sivertsen 

Formand 
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Teknisk Udvalg 

 
Alle udkørselsveje øst fra Storager (Smalager, Bjerreager, Snarea-

ger, Kornager, Kystager og Nederager) har fået monteret advarsels-

skilte inkl. underskilt om at cykelstien er i begge retninger, og flere 

steder er oversigtsarealerne blevet bragt i orden.  

 

Der er stadig nogle bilister, der ved udkørsel fra disse sideveje  

ikke overholder langsom fremkørsel og orientering om der kommer 

gående, løbende eller cyklende personer.  

 

I september blev en 12 årrig dreng kørt ned på cykelstien af en  

bilist, der kørte ud fra Snareager. Heldigvis kom drengen ikke  

alvorligt til skade, men vi opfordrer til meget forsigtig udkørsel.  

 

Teknisk udvalg vil gerne gøre opmærksom på at afløbssystemet på 

villavejene kun er beregnet til regnvand, da vandet afledes direkte 

og uden yderligere rensning til undergrunden og dermed grund-

vandet. Det kan derfor være problematisk hvis der bruges sæbe og 

andre kemikalier til bilvask. Der henvises til Vejle Kommune  

Teknik & Miljø. 

 
Venlig hilsen,  

 

Henrik K. Sivertsen 

Formand for Teknisk Udvalg 
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Skovudvalget 
 

Den årlige gennemgang af skoven sammen med Grundejerforeningens 

rådgiver fra Skovdyrkerforeningen viste, at skoven overordnet set 

fremtræder velplejet, sund og i god vækst. 

 

Ved gennemgangen blev flere stagnerede og udgåede træer i skoven 

udpeget til fældning. Træerne er vækstmæssigt uinteressante, og en 

udtynding vil gavne den resterende bevoksning, herunder selvforyn-

gelsen. 

 

Langs stisystemet ved Skovager blev det besluttet at kratrydde brom-

bær og anden uønsket vegetation. 

  

Efter den årlige gennemgang oplevede vi i slutningen af oktober, som 

bekendt, en kraftig storm. Det viste sig, at stormen havde forrettet en 

del skade på flere træer. Det var især kronerne på en række egetræer, 

der var knækket helt eller delvist. Af sikkerhedsmæssige grunde og af 

hensyn til skovens udtryk, blev det således besluttet at foretage ekstra-

ordinære fældninger og beskæringer, som følge af de skader som stor-

men havde forårsaget. 

 

Hvad angår den nye hundeskov, blev selve indhegningen allerede 

etableret i ugen op til Skt. Hans. Hen over sommeren har Skovudval-

get holdt øje med spor for at spotte, hvor der opstod trampe stier. 

Skovdyrkerforeningen vil her i slutningen af året i forbindelse med 

andre opgaver i skoven forbedre og udvide stisystemet tilsvarende. 

 

Venlig hilsen,  

 

Poul Steen 

Formand for Skovudvalget 
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Regnskab 

 
På konstitueringsmødet den 25. marts 2013 blev Bjarne Andersen 

valgt som kasserer. Desværre valgte Bjarne at forlade posten i  

bestyrelsen den 29. april 2013 pga. forestående hussalg. 

 

Både 1. suppleant og 2. suppleant blev spurgt i nævnte rækkefølge, 

men de ønskede ikke at indtræde i bestyrelsen på dette tidspunkt. 

Det gjorde imidlertid vores 3. suppleant, Anna Kjeldsen.  

 

På det efterfølgende konstitueringsmøde den 13. maj 2013 overtog 

undertegnede derfor jobbet som kasserer for perioden 2013/14.    

 
Henrik K. Sivertsen 

Kasserer 

 

 

Grønt Udvalg 

 

Opgaven omkring græsslåning og pleje af de grønne områder har 

været i udbud ved tre forskellige firmaer, og bestyrelsen har valgt at 

fortsætte samarbejdet med OCK Anlæg. Der er tale om en 3-årig 

aftale, der løber til udgangen af 2015.  

 

Der har været ca. 30 henvendelser til Grønt Udvalg fra beboere, der 

har rykket for græsslåning samt ønsker til udførelse af diverse  

beskæringsopgaver, og udvalget har haft en stor arbejdsmængde hen 

over sommeren. Som følge heraf har udvalget arbejdet på at syste-

matisere arbejdsopgaver ifht områdeinddeling og art af  

henvendelser for at sikre et mere gnidningsfrit forløb og samarbejde 

med OCK Anlæg i 2014.  
 

Indsatsområderne ifht vedligeholdelsesplanen har i år været de  

grønne områder, stier mm. på vejene Prangerager, Snareager, Dama-

ger, Kornager samt Tueager. Diverse beskæringsarbejde har fundet 
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Beskæringsarbejdet af beplantningsbæltet langs Juulsbjergvej blev  

udsat til efteråret af hensyn til de nye skud. Det er Skovdyrker-

foreningen der har rådgivet omkring opgaven og forestået denne, som 

blev udført i november måned. Det var tiltrængt og området fremstår 

nu mere lyst og venligt.  

 

FDF  har i  maj måned samlet affald langs stierne og på legepladserne. 

Mængden af affald i 2013 slog alle rekorder, på trods af at Naturfred-

ningsforeningen et par måneder forinden allerede havde indsamlet en 

del affald. Udvalget har derfor kontaktet Vejle Kommune for at få 

genplaceret skraldespande ved alle busholdepladser langs Storager, 

samt lavet en forsøgsordning på skraldespande i området. Der er pla-

ceret 10 skraldespande i alt, hvoraf de 5 er placeret ved hovedstier-

ne—se nærmere under legepladsudvalget.  

 

Grønt Udvalg har også haft kontatk til Vejle Kommune for at få gen-

plantet udgåede træer langs Storager. Vejle Kommune har bevilliget 6 

nye træer som bliver plantet i løbet af december måned.  

 

Det viser sig at de bænke der er placeret langs stierne ikke tilhører 

Vejle Kommune, men er opstillet af grundejerforeningen tilbage i 

halvfemserne. Der arbejdes på i løbet af december måned at erstatte 

de gamle udslidte bænke med nye.  

 

Venlig hilsen,  

 

Jens Nielsen 

Formand for Grønt Udvalg 

 

 

Legepladsudvalget 
 

Alle underlag på samtlige legepladser er blevet luftet og renset for 

gevækster. 
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På legepladsen ved Tirsbækvej er beachvolley banen blevet renset 

og efterfyldt med 12 tons strandsand og hejsemekanismen for net-

tet er blevet repareret/udskiftet.  

 

Den nedslidte stige i det store legetårn 

er blevet erstattet med en ny og bedre 

model, og de nye fodbold mål er med 

hjælp fra børn og voksne brugere af 

legepladsen blevet samlet og iført net.  

 

En af stolperne fra Tarzan banen er 

blevet skiftet ud pga. en større revne, 

der udgjorde en sikkerhedsrisiko.  

 

Den nye 40 meter lange svævebane 

blev sat op før sommerferien og er 

blevet taget rigtigt godt imod. 

 

Det er en fornøjelse at se, hvor godt besøgt vores legepladser er. 

Mindre fornøjeligt er den efterladte mængde affald. Vi har derfor 

søgt kontakt til kommunen for at lave en forsøgsordning med 

skraldespande i området.  

 

Vejle Kommune har sponsoreret skraldespande mod at vi betaler 

for tømningen af disse. Der er placeret 10 skraldespande i alt, 

hvoraf de 5 af dem er placeret ved legepladserne ved Overager, 

Smalager, Kornager og Tirsbækvej.  

 

De bliver tømt i ulige uger af OCK Anlægsservice, som også fore-

står græsslåningen i området. Forlængelsen af ordningen vil blive 

taget op på den kommende generalforsamling. 

 

Venlig hilsen,  

Charlotte Munk Thaasti  

Formand for Legepladsudvalget 


