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ÅRET DER GIK
2020

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Bredballe Villapark
Året 2020 har i alle henseender været præget af COVID-19, og vi er i vores
område, heller ikke gået ramt forbi. I foråret betød det udskydelse af generalforsamlingen og dermed valg af ny bestyrelse og vedtagelse af nyt driftsbudget. Det betød, at bestyrelsen skulle til at navigere i ukendt terræn og træffe
beslutninger, da der ikke på forhånd var et godkendt budget af generalforsamlingen.
Jeg vil gerne som ny formand takke den tidligere bestyrelse for indsatsen og
deres arbejde for at sikre, at det nødvendige vedligeholdelsesarbejde blev
gennemført, så vi kunne færdes i de lækre grønne områder, uden at skulle se
på fyldte skraldespande, komme til skade på farlige legeredskaber eller risikere væltede træer.
Vi oplevede en meget stor lyst til at gå tur i området og en iver for at benytte
legepladserne, hvor de tre største dog var lukkede i en periode grundet myndighedernes anbefalinger. Tak for at I var gode til at overholde vores retningslinjer. Situationen var ekstrem, men vi er nu bevidste om, at det er et
scenarie, som måske kunne komme igen. Derfor vil vi i bestyrelsen fremadrettet opdele vores budgetterede aktiviteter i nødvendigt vedligehold og forbedringer, så bestyrelsen på forhånd træffer beslutning om, hvilke aktiviteter,
der skal fortsætte uden godkendt budget, indtil egenkapitalen er brugt. Dette
vil fremadrettet blive fremlagt således på generalforsamlingen til godkendelse.

Petanque.

Den 5. juni blev petanquebanen gjort klar til en ny sæson.
Vi er en lille, men trofast gruppe, der spiller hver mandag og torsdag kl. 16
fra maj til september.
Vi tilbringer mange hyggelige timer sammen, men har dog undret os over, at
der ikke er flere der deltager.
Så derfor opfodres alle interesserede, til at deltage i vores hyggelige timer i
den kommende sæson 2021.
Kontakt venligst:
Lena Djurhuus
Mob. 20242700

I hæftet kan I yderligere læse om de aktiviteter, der er gennemført og planlægges af de forskellige udvalg. Hvis I på baggrund af disse beretninger har
lyst til at komme med forslag til forbedringer eller nye tiltag, er I meget velkomne til at kontakte de enkelte udvalgsformænd via hjemmesiden. Vi opfordrer i hele taget til, at I orienterer jer om aktiviteter, lokalplaner og matrikelkort på hjemmesiden.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af Grundejerforeningen Bredballe Villapark en Glædelig Jul samt et Godt Nytår. På gensyn på den ordinære Generalforsamling i marts 2021, hvor bestyrelsen håber på et bredt fremmøde.
Med venlig hilsen
Kim Bøjstrup
Formand
2
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Afgræsningssæson 2020.
Den 8. maj kom gårdejer Erling F. Madsen med stude til vores dyrefold.
Han kom med 4, som straks faldt til i vores smukke omgivelser.
Den 30. juli blev 2 af studene hentet, de skulle til et andet afgræsnings sted.
Vejret har i år vist sig fra sin bedste side, ikke for tørt, ikke for varmt, ikke
for vådt. Der har været godt med græs.
Vores nye vandforsyning har efter et par startproblemer fungeret fint. Dejligt at vide at dyrene fik vand nok. Elhegnet har også fungeret fint og uden
problemer.
Kopasserordningen har fungeret perfekt. Tak til Jer alle sammen.
Vil du være kopasser i 2021, kan du melde dig dertil inden d. 1 april 2021.
Læs om kopasseropgaven på vores hjemmeside bredballe-villapark.dk.
Kopasser ordningen har fungeret perfekt. Tak til Jer alle sammen.
Vil du være kopasser i 2021, kan du melde dig dertil inden d. 1 april 2021.
Læs om kopasser opgaven på vores hjemmeside. bredballe-villapark.dk
Studene blev hentet med meget kort varsel d. 23 okt., så derfor sluttede den
5. afgræsnings sæson uden ”Kopasserkaffe”.
Kopasser kontaktperson
Lena Djurhuus

Skovudvalget.

I september var Skovdyrkerforeningen på konsulentbesøg i vores skovområder. Dels blev der foretaget udvidet gennemgang for de nye medlemmer i
skovudvalget og, dels det årlige syn af de store træer ved skel.
Der er 3 udgåede bøgetræer i skovområdet Panoramaskoven. Rydning af udsigtslommerne er pga. Covid 19 ikke opstartet og det våde vejr kan betyde
forsinkelser i udførelsen. Panoramaskoven får en plan, der sikrer, at en stor
vedligeholdelse kun skal gennemføres hvert andet år. Der er fokus på biodiversitet, hvor der vil være plads til forskellige bevoksninger som naturligt er
der i dag. Skovdyrkerforeningen påpeger, at de er store træer mellem Skovager og Højstrupvej indenfor 2-3 år skal tages ned pga. vægten årligt stiger.
Dermed skal der igen komme træer op og der skal skabes udsigtsfelter. Græsset er slået langs alle stierne.
Skovudvalget har set på de store træer, der er i hegnet mellem Overager og
Juelsbjergvej og det tilhørende grønne område. Der er mange udgåede træer i
hegnet og inden der igangsættes yderligere arbejder, skal der reelt laves en
plan, der giver området et liv som bliver et aktiv for alle medlemmerne.
Derfor vil der i det nye år blive lagt op til dialogmøder med alle interesserede
medlemmer, for at få et langsigtet mål med området.
Jan Knudsen
Formand Skovudvalget
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Legepladsudvalget.

Vores legepladser er igen i år velbesøgte og tak de mange, som både nyder
at opholde sig såvel benytter legeredskaberne i de pæne og naturskønne områder.
Bredballe Villapark valgte at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling om midlertidig nedlukning af legepladserne hvor Corona virussen spredte sig. Vi
var naturligvis også meget ærgerlige over situationen, men vil gerne
her takke for jeres opbakning og fordi langt de fleste fulgte de nye retningslinjer. På Tirsbæk-legepladsen er der kommet en ny stor, flot terrasse, som
vi håber, kan bidrage til nye sjove familieoplevelser med mulighed for at
nyde medbragt picnic-kurv og kaffe.
Når man spørger ind til hvilke legeredskaber børnene bedst kan lide, så falder snakken med børnene ofte på trampolinen, dragegyngen, tarzanbanen og
svævebanen. Da vi bestræber os på, foruden at vedligeholde , at tilføre legepladserne nye oplevelser, som er med til at underbygge læring og god leg, er
I naturligvis mere end velkommen til at tage kontakt via bredballevillapark.dk, hvis I måtte have ris eller ros.

Brændeovne.
Bestyrelsen bliver nogle gange spurgt, om der er regler for fyring og brug
af brændeovne i Villaparken.
Det er der ikke, men på vejle.dk er der denne opfordring til borger om at
det er:
”nemt at tage hensyn til både miljøet og dine naboer, når du bruger din
brændeovn. Her er nogle tips til at gøre det lettere”
vejle.dk/borger/mit-liv/miljoe-og-natur/miljoe-og-forurening/roeg-og-lugt/
Parkering.

Når I kommenterer nogle af de ting, vi lægger meget vægt på for legepladserne, bliver vi naturligvis stolte såsom:
“Jeg såmænd blot rose jer for den flotte, store legeplads ved Tirsbækvej,
også i forhold til at der er noget for både de helt små, teenagere, piger og
drenge. Velholdt og derved også indbydende ”
Laila Høyer Johansen, Husager.
Med venlig hilsen
Martin Vendelbo
Formand for legepladsudvalget.
Der må ikke parkeres imellem skiltene på Tirsbækvej. Det er ulovligt.
Bilerne, der er parkeret ved vejen eller på græsrabatten, skaber dårlige
oversigtsforhold for både fodgængere, der krydser vejen ved stierne, og for
bilisterne på Tirsbækvej.
Elizabeth Rømer.
Formand Teknisk Udvalg.
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Teknisk Udvalg.
Find dine skelpæle før du sætter spaden i jorden, før du bygger, og
før du planter ved skel.
Vores Villapark er godt 40 år gammel. Det kan ses på bevoksningen ved
vores fællesarealer og i vores haver.
Dette betyder også, at mange steder er der et generationsskifte i gang.
Husene bliver moderniseret, energirenoveret, får tilbygninger, haven og
terrassen skal måske også have en omgang.
På arealinfo.dk kan der, blandt meget andet, findes matrikelgrænser.

På vores hjemmeside bredballe-villapark.dk under fanebladet
”Offentlige dokumenter” kan de tinglyste deklarationer for området læses. Her kan du orientere dig om, hvad der gælder for din vej /matrikel.
F.eks. fast parkering af biler / arbejdskøretøjer over 2500kg på villavejene er ikke tilladt. Det skaber trængsel for gæster og problemer ifm. tømning af skraldespande. Der skal være plads til, at skraldebilen kan komme rundt på vejene, herunder vende forenden af en vej.
Lokalplanen og Byplansvedtægter for Bredballe Villapark findes også på
hjemmesiden.
Hvis du i forbindelse med huskøb oplever, at der er sket ændringer i
tinglysninger på jeres matrikel, må denne information meget gerne gives
videre til Teknisk udvalg.
Giv et praj.

Grøntudvalg.

Inden for udvalgets regi er der sket en løbende vedligeholdelse af de grønne
områder, herunder klipning af græs, tømning af affaldsspande, beskæring af
bevoksninger mv. På grund af Covid19 har vi en periode fået skraldespande
tømt hver uge i stedet for hver 14. dag.
Efter sommerferien er alle bænke og borde-bænkesæt blevet malet.
Den lovpligtige slåning og opsamling af afklippet græs på de grønne bakker
syd for Kystager er udført i september måned.
I 2020 har der været to områder, hvor vi har valgt kun at slå græsset i nogle
stier og lade resten stå for at fremme biodiversiteten i vores området. Det er
området på Tirsbæk Legeplads ved siden af fodboldbanen og det er ”Koens
areal”, som ligger nord for Kornager. Vi hører gerne om jeres mening omkring det.
Affaldsindsamling 2020:
På grund af Covid 19 restriktionerne blev Danmarks landsdækkende affaldsindsamling 2020 rykket fra søndag den 26. april til lørdag den 19. september.
Denne lørdag samlede hele verden affald i anledning af World Cleanup Day.
Indsamlingen sker i et samarbejde med Vejle Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. 11 voksne og 5 børn mødte frem kl. 9 og brugte formiddagen på at samle affald på Villaparkens grønne områder. Der blev fyldt 8
store sække. Flot. Tak til jer. Familien Nowack fra Husager var særlige flittige, så de fik gavekortet til bageren PA Andersen med hjem.
Inger Rosendahl Hedelund
Formand Grøntudvalget

Vejle Kommune vil rigtig gerne have tilbagemeldinger fra borgere.
På Grundejerforeningens hjemmeside er der et direkte link til ”Giv et
praj”, hvor du kan indberette fejl / mangler med belysning, veje, stier
eller kloaker, der ikke dræner nødvendigt.
”Giv et praj” er en effektiv dokumentation af din henvendelse. Kommunen kvitterer for modtagelsen og svarer ofte med det samme.
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