Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nymarken
23. oktober 2017
Tilstede: Bjarne Engstrøm, Birgit Møller-Kristensen, Natascha Heinz Skovby, Ellen-Margrethe Dahl-Gren, og
Mette Bruun Bonefeld
Referent: Natascha Heinz Skovby
Velkomst til nye medlemmer
Der er siden sidste bestyrelsesmøde budt velkommen til 7 nye medlemmer.
Der blev godkendt et nyt dokument, som skal deles ud ved besøg til nye medlemmer om
Grundejerforeningens retningslinjer.
Økonomi:
Der er kommet 5500 kr. ind for ejendomsmæglerne.
Sommerfesten har kostet 3126 kr. Der er 7106 kr. i års resultat.
Evaluering af Sommerfesten
Alt i alt er alle tilfredse med sommerfesten. Vi skal måske have lidt flere stole næste år. Der er enighed om,
at tidspunktet for hvornår festen sluttede var passende. Det var en god oplevelse, at alle hjalp med at
rydde op.
Generalforsamling
Forslag til foredragsholder generalforsamling. Hofor om at spare på vand, Quark Centeret, information om
rottesikring.
Trafiksikkerhed
Der bliver på baggrund af bestyrelsens henvendelse sat fartmåling op på Parallelvej, hvorefter det vurderes
om fartnedsættende initiativer er en mulighed.
Henvendelse fra medlem på Fortvænget om øget trafik på Fortvænget til Enghøjparken og væltet
parkeringsforbudt skilt. Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen om dette.
Manglende afhentning af haveaffald
Bestyrelsen har taget kontakt til kommunen for at få afklaret, hvor affaldsspanden skal stå for at blive
afhentet. Svaret lyder: "Der er rigtig mange der er frustreret over, netop ordningen med haveaffald, da
mange er i tvivl om, hvordan det skal placeres og hvorfor de skal stå på fortov og flyde, hvilke jo heller ikke
dur.
Det er en skelløsning, men man kan være i tvivl om, hvor er skel, så derfor siger vi nu, ud til bagerste
fortovskant, og nogen vil sætte den på fortovet, da den ellers skal stå inde i haven, og det er også helt fint,
da den slet ikke må stå helt inde på grunden. Lidt svær balancekant, men tror den virker nu, også for
skraldemanden, da det med fortovet er noget man kan forstå, og se.

Skel er altid en svær definition, da man aldrig rigtig helt ved, hvor ens skel er, og skraldemanden måske
ikke helt har tjek på, hvor skel er."
Svaret er også blevet delt på GF Nymarkens Facebook gruppe.
Samarbejde med øvrige GF formænd i nærområdet
Formændene mødtes i september repræsenteret var grundejerforeningerne: Engstrupgårds Ejerlau,
Enghøjparken, Christiandalsparken, Nymarken og Tornhøj.
Der blev talt om at indgå samarbejde evt. omkring indbrud, hjertestarter, loppemarked, fælles
henvendelse til kommunen omkring chikaner og skilte. Der afholdes et nyt møde i januar 2018.
Fastelavn:
Der er fastelavnsfest søndag den 11. februar 2018. Det er et bestyrelsesarrangement. Ellen vil oprette en
begivenhed på Facebook med tilmelding til fastelavnsfesten. Det koster 30 kr. pr. voksen og børn over 1 år.
Der er tøndeslagning. Der er forslag om en evt. klovn, ballonmand, ansigtsmaling, fotoboks,
historiefortæller, flødebollemaskine. Frivillighedsgruppen kan evt. hjælpe med arrangementer
på selve dagen, hvis der er nogen, der har lyst.
Datoer:
Næste bestyrelsesmøde: 15.01.2018

