
 
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforening Nymarken 

mandag den 23. april 2018 kl. 19.00 i Enghøjhuset. 

Enghøjhuset, Kulturlokalerne, Bødkerporten 6A, 2650 Hvidovre 

 

Kl.19.00 Sandwich, øl/vin/vand. 

Der deltog 40 medlemmer 
 
Kl.19.20 Velkomst ved formand Ellen-Margrethe Dahl-Gren 
Medlemmerne fik mulighed for skriftligt at komme med kommentarer til det forgangne år og 
forslag til det kommende år i GF Nymarken.  
Medlemmerne blev indbudt til en social aktivitet, hvor medlemmerne kunne lære hinanden 
bedre at kende.  
 
Kl. 19.30: Oplæg Køgevejens Planteskole v/ Kim & Joe 
Kim og Joe gav tips og tricks til alt i haven, fra gødning af græs til at bekæmpe 
dræbersnegle, plante hæk, beskære planter urtehaven og meget mere. De havde mange 
planter med de fremviste under foredraget.  
 
Kl. 20.30 Generalforsamlingen 
 
Dagsorden: 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Bengt Solberg som blev valgt. Bengt konstaterede at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed gyldig. 

 

Bestyrelsens beretning 

Ellen fremlagde bestyrelsens beretning, som bestyrelsen tog til efterretning.  

Der var kommentarer omkring: 

Fartmåling: Hvorvidt der det kommende år kan arbejdes med fartnedsættelse og parkering 

på Kærgårdsvej.  

Hjertestarter: Der arbejdes på hjertestarterens placering synlig for forbipasserende. 

 

Bestyrelsens beretning kan læses i sin helhed på Nymarken.dk.  

 

Regnskab 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.  

Der var ros til kassereren for godt arbejde og derudover en kommentar om at alle skal 

huske at betale. Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.  



Budget 

Kassereren fremlagde det kommende års budget. Budgettet blev godkendt uden 

kommentarer.  

 

Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke stillet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Bjarne Engstrøm og Ellen-Margrethe Dahl-Gren var på valg. Bjarne Engstrøm genopstillede 

og blev genvalgt. Ellen-Margrethe Dahl-Gren genopstillede ikke ikke.  

Raza Mustafa blev valgt til bestyrelsen.  

Mette Bruun Bonefeld genopstillede ikke som suppleant. 

Tahir Ullah blev valgt som suppleant 

 

Revisor og Revisorsuppleant.  

Henrik Andersen genopstiller som revisor og blev genvalgt. Karsten Dahl-Gren blev valgt 

som revisorsuppleant.  

 

Eventuelt. 

Der blev spurgt til muligheden for en fælles internetløsning. Fibernet er blevet undersøgt af 

en af grundejerforeningens medlemmer, men sagen bliver syltet hos udbyderne. Der blev 

spurgt til om SGH arbejder på muligheder for at få gravet fibernet ned.  

Kommunen har givet besked om at de tomme grunde på Parallelvej skal være en 
selvstændig grundejerforening. Bestyrelsen har bedt SGH tage sagen op da de ikke mener 
det kan have sin rigtighed.  
 
Der blev talt om muligheden for at være Hjerteløber i forbindelse med vi får en Hjertestarter 
i foreningen.  
 
Der blev klaget over katteefterladenskaber i haver. Lovgivningen siger man skal holde 
kattene på egen grund.  
 

 

 

 

 

 
 


