
 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nymarken  
24. april 2017 
 
Tilstede Lars Bjerregaard Brøns, Bjarne Engstrøm, Birgit Møller-Kristensen, Natascha Heinz 
Skovby, Mette Bruun Bonefeld, Ellen-Margrethe Dahl-Gren 
 
Referent: Ellen-Margrethe Dahl-Gren 
 
Praktisk:  
Referatet godkendes fremover på e-mail af bestyrelsesmedlemmerne.  
 
Velkomst:  
Der blev budt velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer med en kort præsentationsrunde.  
 
Opgaver for 2017/18: 
Bestyrelsen prioriterede opgaver for det kommende år. Der blev både arbejdet med eksisterende 
opgaver, opgaver som blev foreslået på strategimødet i januar og forslag fra medlemmerne fra 
generalforsamlingen 
 
Konstituering af bestyrelsen: 
Formand: Ellen-Margrethe Dahl-Gren 
Kasserer: Bjarne Engstrøm 
Sekretær: Natascha Heinz Skovby 
Webmaster: Lars Bjerregaard Brøns 
Menigt medlem: Birgit Møller-Kristensen 
Suppleant: Mette Bruun Bonefeld 
 
Forretningsorden: 
Honoraret omfordeles så alle bestyrelsesmedlemmer får 1400 kr. årligt. Den samlede post til 
honorar er uændret.  
 
Økonomi:  
Bestyrelsen har modtaget 3000 kr. i gebyrer fra ejendomsmæglere i 2017 
 
Der er fortsat 5 medlemmer i restance. Det er en udfordring, at vi ikke altid har de korrekte navne 
på de personer, som bor i ejendommene, da det kan resultere i at medlemmerne smider 
regningen ud, når de ikke tror, det er til dem.  
 
Bestyrelsen afleverer et brev hos de, som er i restance. Fremover kan vi tjekke navnene på 
Tinglysning.dk.  
 
Bestyrelsen undersøger, om vi kan få et abonnement, hvor vi automatisk bliver adviseret når der 
flytter nye ind. 
 
 
 



Forslag om halvårligt velkomstmøde til nye medlemmer.  
Bestyrelsen vil fortsat prioritere at besøge nye medlemmer. Et velkomstmøde blev vurderet for 
ressourcekrævende i relation til, hvad medlemmerne får ud af det. Bestyrelsen besluttede i stedet 
at udfærdige et informationsark, som nye medlemmer får ved velkomstbesøget.  
 
Vi husker derudover at informere medlemmerne om, ved hvilke arrangementer de har mulighed 
for at møde bestyrelsen. 
 
Nye medlemmer/ tilflyttere 
3 steder er budt velkommen. Der er pt. ikke nogen som mangler at få besøg. 
 
Nyt fra Frivilliggruppen 
Frivilliggruppen har haft sit første møde.  
Overordnet blev de enige om:  
De vil gerne arbejde med både større og mindre arrangementer. 
 
De blev konkret enige om at arbejde med 4 arrangementer i 2017/18:  
Temaaften om tyverisikring af hjemmet 
Vinaften  
Sommerfest/høstfest med skattejagt, Dato: 2. september., evt. som "lukket vej" fest.  
Julefest med banko (planlægges senere på året) 
 
Derudover blev de også enige om at bruge gruppen til at arrangere mere spontane 
arrangementer, hvor man kan komme hinanden ved på kryds og tværs i grundejerforeningen. Fx 
gåture på Volden 1. lørdag i måneden, legepladsbesøg, playstation aften, og generelt at følges ad 
til andre allerede planlagte arrangementer. Disse ting planlægges ad hoc i løbet af året.  
 
Næste møde: torsdag den 4. maj kl. 19.30 
 
 
 


