Bestyrelsens beretning 2017/2018
Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig selv ved 1. bestyrelsesmøde, hvor Ellen-Margrethe
Dahl-Gren fortsatte som formand. Bjarne Engstrøm fortsatte som kasserer, Lars
Bjerregaard Brøns fortsatte som webmaster og Natascha blev valgt som sekretær og
Birgit Møller-Kristensen blev menigt medlem med særlige opgaver. Mette Bruun
Bonefeld blev ved generalforsamlingen valgt som suppleant. Bestyrelsen har afholdt
6 bestyrelsesmøder i løbet af 2017/2018.
Under sidste generalforsamling spurgte vi medlemmerne, hvad de ønskede
bestyrelsens fokus skulle være i 2017. Bestyrelsen har desværre ikke haft mulighed
for at imødekomme alle ønsker, men har i perioden siden sidste generalforsamling
arbejdet på bl.a. skabe et samarbejde med andre grundejerforeninger i nærområdet,
tyverisikringsinitiativer, ansøge om en hjertestarter, gå i dialog med kommunen om
trafiksikkerhed. Alle ønsker, som medlemmerne ved generalforsamlingen bragte på
banen. I beretningen er der beskrevet nærmere, hvad der er kommet ud af de
forskellige initiativer.
Velkomst af medlemmer
Det seneste år er der kommet 14 nye medlemmer til Nymarken. Bestyrelsen har som
sidste år haft travlt med at besøge de mange nye medlemmer og byde velkommen til
grundejerforeningen. Birgit Møller-Kristensen varetager denne opgave på vegne af
bestyrelsen i samarbejde med Tahir Ullah, der er med som frivillig. Alle nye
medlemmer modtager en lille velkomstgave i form af en flaske vin eller æske
chokolade. Bestyrelsen har i år udformet et informationsark om grundejerforeningen
og de forpligtigelser, man har som grundejer, som uddeles ved besøget. Samtidig
opfordres medlemmerne til at tilmelde sig facebookgruppen og opgive deres emailadresse, så de kan modtage information fra grundejerforeningen løbende.
Facebook
Grundejerforeningens facebookgruppe har 237 medlemmer. Gruppen bliver brugt
aktivt til at dele informationer, både om positive tiltag, hvor medlemmerne låner
ting af hinanden, forære ting væk og deler anbefalinger, og er samtidig en god støtte
til mere negative episoder som indbrud og hærværk. Sammen med hjemmesiden
fungerer facebook som grundejerforeningens primære kommunikationsplatform.
Nye initiativer
I 2017 og starten af 2018 har bestyrelsen igangsat forskellige initiativer.
Hjertestarter
Bestyrelsen ansøgte igen Trygfonden om en hjertestarter i efteråret 2017, og fik den
denne gang tildelt. Hjertestarteren bliver placeret centralt i foreningen i løbet af
foråret. Sammen med hjertestarteren medfølger 6 gratis kursuspladser, som
fordeles blandt interesserede medlemmer.
Samarbejde med andre grundejerforeninger i området

Bestyrelsen har initieret et samarbejde mellem de grundejerforeninger, som ligger i
området afgrænset af Byvej, Gammel Køgelandevej, Volden og S-banen.
Formændene for de 5 ud af 6 Grundejerforeninger i området holder møde 3 gange
årligt. Samarbejdet bidrager til en tættere dialog, hvor der læres af hinandens
erfaringer. Netværket har oprettet en ”orienterings hotline,” hvor der skrives rundt,
når der opleves indbrud, så alle kan være opmærksomme.
Frivilliggruppe
I 2017 opstartede bestyrelsen en frivilliggruppe, som består af medlemmer, der har
lyst til at lave forskellige arrangementer i løbet af året.
I 2017 arrangerede frivilliggruppen 3 arrangementer. Et arrangement om
information om indbrudssikring, en sommerfest og en vinaften, som desværre blev
aflyst pga. for få tilmeldte. Sommerfesten var en stor succes med ca. 60 tilmeldte,
den blev afholdt på Engstrupgårds Ejerlaus plæne, som Nymarken havde fået lov til
at låne til lejligheden. Der blev afhold skattejagt for både børn og voksne og senere
var der fællesgrill og spisning.
Også indbrudssikrings-aftenen tiltrak mange interesserede, som fik information om,
hvordan man bedre kan sikre sit hjem imod ubudne gæster.
Øvrige arrangementer
Traditionen tro holdt bestyrelsen fastelavnsfest i februar. Deltagerne var glade for
arrangementet, og der var stort fremmøde. Der blev slået katten af tønden, sunget
fastelavnssange og valgt 3 bedst udklædte blandt de deltagende børn. Derudover
har der flere gange været afholdt loppemarked i samarbejde med Engstrupgårds
Ejerlaus grundejerforening.
Kontakt til kommunen
Bestyrelsen har i 2017/2018 arbejdet på 2 prioriteter:
For det første at holde orden ved Avedøre Station, hvor bestyrelsen bl.a. Har fået sat
ekstra skraldespande op, og rettet henvendelse til kommunen ved store mængder
affald. Derudover har bestyrelsen fået kommunen til at foretage en fartmåling på
Parallelvej og Vestre Strandvej. Desværre er resultatet at der ikke bliver kørt stærkt
nok til at kommunen vil foretage sig yderligere.
Valg til bestyrelsen
Bjarne Engstrøm genopstiller til bestyrelsen. Ellen-Margrethe Dahl-Gren genopstiller
ikke. Mette Bruun Bonefeld genopstiller ikke som suppleant.

