20. oktober 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nymarken den 12. oktober 2021.

Tilstede: Lars Brøns, Birgit Møller-Kristensen, Michel Birkmose, Bjarne Engstrøm, Tahir Ullah
og Rune Musfelth Nebbelunde.
Referent: Rune Musfelth Nebbelunde
Bestyrelsen per 12. oktober 2021:
Formand: Tahir Ullah.
Kommunikationsansvarlig: Lars Bjerregaard Brøns.
Suppleant: Birgit Kristensen.
Bestyrelsesmedlem: Michel Birkmose.
Kasserer: Bjarne Engstrøm.
Sekretær: Rune Musfelth Nebbelunde
Generalforsamlingen den 22. september:
Generalforsamlingen blev for første gang live-streamet. Der har været positive
tilkendegivelser på dette, da det giver fleksibilitet - dog skal der arbejdes med bedre lyd.
Nye medlemmer i grundejerforeningen:
Der er kommet 14 nye medlemmer i grundejerforening i 2021. Der er ved bestyrelsesmødet
den 12. oktober stadig tre, der endnu ikke er budt velkommen af bestyrelsen.
Økonomi:
Kontingentet hæves fra 2022 fra 100 kroner til 300 kroner årligt.
De 200 kroner ekstra øremærkes til forbedring af trafiksikkerheden i grundejerforening. Der
vil fra regnskabsåret 2022 bliver ført et separat regnskab til dette.
Der er stadig grundejere, der er mangler at betale kontingent.

Kærgårdsvej og stationspladsen:
Der er kommet nyt lys i de to tunneller under jernbanen i forlængelse af Kærgårdsvej og fra
forpladsen.
Der er desuden kommet et nyt “15-minutters”-skilt op ved den lille parkeringsplads for
enden af Kærgårdsvej.
Trafiksikkerhed:
Der er fortsat en igangværende dialog med kommunen vedrørende forbedring af
trafiksikkerheden i grundejerforeningen. Der arbejdes på at få etableret flere bump eller
chikaner i tillæg til de eksisterende. Desuden ønskes det at genoprette de eksisterende
chikaner på Parallelvej, da disse har ringe effekt, efter der er kommet ny asfaltbelægning.
Der skal foretages fartmålinger, der skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med
bump/chikaner.
Facebook:
Grundejerforeningens Facebook-side kan blive delt i to, således, at der er en, der har en
officiel karakter (Grundejerforeningen Nymarken), hvor bestyrelsen kan dele info med
medlemmerne, samt en til alt andet, hvor medlemmerne kan dele info. Dette diskuteres på
næste bestyrelsesmøde.
Næste møde: 23. november 2021.

