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Det sidste to år har på alle måder været usædvanligt og stærkt præget af Corona, hvilket 
har betydet at vi har måtte aflyse flere af vores normale og planlagte aktiviteter. 
Bestyrelsesmøder måttet foregå online, vi har været isolerede derhjemme, og intet har 
været, som det plejede. Corona har sat sit præg på året. På den positive side har Corona 
rystet posen, og ændret den måde, vi arbejder på. Foreningen er blevet bedre til at holde 
korte webmøder, når det giver mening. For det er ikke alle beslutninger og drøftelser, der 
kræver fysiske møde. 
 
Sidste gang lykkedes det at afholde fysisk generalforsamling i september 2021, selvom der 
ikke var mange deltagere som der normalt forventes. Der blev vedtaget at bestyrelsen 
skulle arbejde med at få etableret flere vejbump og vej-chikaner skulle forbedres i 
grundejerforeningen. 
 
I slutningen af sidste år, nedsatte vi i bestyrelsen en arbejdsgruppe bestående af to 
medlemmer, der havde stor interesse for at arbejde med forbedring af sikkerhed på vores 
veje, ved bedste mulige metoder som også skulle være miljøvenlige. Uheldigvis valgte den 
ene af bestyrelsesmedlem at udtræde af bestyrelsesarbejdet her i starten af dette år. 
Vejbump-gruppen har i den forbindelse kontaktet kommunen, som har foretaget 
fartmålinger inden udgangen af år 2021.  
 
Bestyrelsen og især formanden vil gerne takke Lars for at tage fuldt over af vejbump-
projektet og gennemføre det helt til at få presset kommunen til at indgå en rigtig god 
aftale om vejbump i Grundejerforeningen Nymarken. 
 
Da nye vejbump og forbedringer af vej-indsnævringer ikke bliver finansieret af 
kommunen, blev den årlige grundejerforeningskontingent hævet med 200 kroner, som 
specielt er blevet øremærket til dette formål. 
Dvs. ca. 45.350 kr. som vi har til rådighed at få lavet vejbump. 
 
Bestyrelsen har holdt møde med kommunen og det er blevet besluttet at kommunen vil 
komme ud til grundejerforeningen og tage stilling til, hvor det måtte være mest 
hensigtsmæssigt at placere fartchikaner - dette af hensyn til trafiksikkerhed samt 
grundejerne. Et vejbump koster mellem 30-35.000 kr., og vi skal finansiere to af de 
vejbump.   
 
I staten af året er der opsat flere glascontainere i grundejerforeningen, og på siden af 
disse er der i løbet af de seneste uger opsat affaldsspande til plast. 
 
Birgit er genvalgt til Det Grønne Råd, hvilket giver foreningen med flere informationer fra 
rådets og kommunens side. som medlem. Herigennem har Birgit adspurgt kommunen om 
opsætning af skraldebøtter, som bl.a. kan bruges til hunde poser. Her i bestyrelsen har vi 
også talt om at få opsat bænke rundt omkring vores Grundejerforening. 
Desuden har vi spurgt om kommunen vil genoprette Volden hvor de har fældet de træer 
som blev væltet i stormen. 



 
”Stop Støjforureningen I Hvidovre Syd’ har kontaktet bestyrelsen om et tilskud til at 
igangsætte en undersøgelse. Desværre har de ikke kunne oplyse hvor meget de skal 
bruge til undersøgelsen.  Vi kan derfor ikke tilbyde dem noget uden at rådspørge jer. 
 
I februar var bestyrelsen igen i år nødsaget til at aflyse fastelavnsfesten, grundet Corona 
restriktioner, som først blev ophævet efter vores bestyrelsesmøde, hvor vi havde vedtaget 
at aflyse fastelavnsfesten. 
 
Vores område har i den seneste tid været præget af mange tyverier, hvilket ikke er så 
heldigt. Bestyrelsen vil henvise til at man holder dialog med sine nærmeste naboer, så 
tyvene holdes ude af området ved nabo hjælp. 
 
Det mest positive i vores område er at der er flere nyopførelser i gang, hvilket tyder på at 
området tiltrækker gode og veletablerede grundejere. 
 
Siden sidste generalforsamling har der været stor udskiftning af grundejere, hvilket 
bestyrelsen er meget optaget af, derfor besøger vi stadig alle de ny ankommende 
grundejere og hilser dem hjertelig velkommen i GF Nymarken. 
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