Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nymarken
22. maj 2017
Tilstede Lars Bjerregaard Brøns, Bjarne Engstrøm, Birgit Møller-Kristensen, Natascha Heinz Skovby, EllenMargrethe Dahl-Gren
Referent: Natascha Heinz Skovby
Velkomst til nye medlemmer
Bestyrelsen får ikke altid besked, når nye medlemmer flytter til foreningen, og får derfor ikke budt alle
velkommen. Bestyrelsen har derfor undersøgt, om det er muligt at abonnere på information om ejerskifte
fra Tinglysning.dk. Det er muligt, men kræver en udredning fra Tinglysning.dk om, hvilke præcise
oplysninger, der skal abonneres på. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Bestyrelsen er i færd med at udarbejde et dokument, med information om grundejerforeningen, og hvad
man får og forpligtiger sig til som medlem af grundejerforeningen. Dokumentet skal deles ud til nye
medlemmer og være tilgængeligt på hjemmesiden.
Økonomi:
Et medlem er fortsat i restance, det blev besluttet at sagen overgår til inkasso.
Leje af lokaler i lokalområdet
Bestyrelsen har undersøgt om der findes en oversigt over hvilke lokaler man kan leje i området.
Kommunen har ikke en oversigt. Man kan som privat person leje ”Lille Friheden”
Nyt fra Det Grønne Råd
Det grønne råd var på tur på Hvidovre Strand. Rådet skal arbejde med emnet vand det næste års tid. Der er
møde i Hofor mandag den 12. juni 2017. Der kommer containere til pap i løbet af 2017 og nye
affaldsbeholdere til madspild i 2018. Bestyrelsen informerer medlemmerne når vi har mere viden.
Nyt fra Frivilliggruppen
Der er arrangeret sommerfest 2. september. Hvis vejret er godt holdes det udendørs som vejfest, hvis
vejret er dårligt flyttes det til Enghøjhusets Aula. Der bliver arrangeret skattejagt og kagekonkurrence. Grill,
borde og stole låner vi af hinanden. Der vil blive taget beslutning om, hvor festen holdes en uge før. Der er
sat 3000 kr. af til sommerfesten.
Evt.
Vi vil forsøge at datosætte arrangementer for hele året, så medlemmer kan få et overblik over årets
aktiviteter.
Bestyrelsen vil rette henvendelse om den helikopter som kredser i området, da den larmer.

Bestyrelsen vil kontakte kommunen for at få afklaring på om den offentlige cykelpumpe på Avedøre
Station kan repareres, eller evt. udskiftes.
Næste møde: torsdag den 21. august kl. 19.30

