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O 
gså i år, vil det være en stor glæde, 
hvis du kunne deltage i årets General-
forsamling. Vi er i Grundejerforenin-
gen 597 grundejere. I gennemsnit er 

mindre end 50 grundejere mødt op til de seneste 
års generalforsamlinger.  
Med andre ord, er det en meget lille skare af 
grundejere, der træffer beslutninger på vegne af 

hele foreningen.  
Dette vil vi gerne forsøge at ændre, således så 
mange grundejere som muligt møder op og del-
tager aktivt i Generalforsamlingen.  
Så hermed en opfordring til at, reservere et par 
timer og møde op og aktivt være med til at be-
stemme fremtiden for Nøragersminde Grundejer-
forening.  

Kære grundejer! 

K 
ære grundejer, som du sikkert har fået tudet ørene fulde af, så består bestyrelsen af frivillige. 
Vi er klar over at det sidste stykke tid måske ikke har været så kønt at se på udefra.  Nu er 
det tid til at kigge fremad, vil derfor opfordre dig til at stille op til bestyrelsen. 

Som det ser ud lige nu er der to ledige bestyrelsesposter og to ledige suppleant poster. 

Grunden hertil skal ikke ses som en uenig bestyrelse.  

Et medlem er blevet tilbudt en plads i en anden bestyrelse, og ønsker at prøve lykken der, en anden 
har desværre ikke overskud i hverdagen på nuværende tidspunkt. Men vi er nød til at være fuldtalli-
ge hvis vi skal nå alle de ting vi gerne vil. Vi har massere af ting i støbeskeen og ligeså mange ambitio-
ner. Man må påregne ca. 5 timers bestyrelsesarbejde om måneden.                     

Deltag i debatten på facebook 

https://www.facebook.com/groups/noragersminde/ 



Bestyrelsens  
beretning 

Vi er en ny bestyrelse som 
kun har været samlet i godt 
2 mdr.   

Men vi føler nu selv at vi er 
en sammensætning som er 
klar til at bære de stolte tra-
ditioner i foreningen videre.  

Vi vil derfor i 2019 primært 
beskæftige os med 

• Vejprojekt  

• Flytning af hjemme-
side  

• Arrangementer her-
under Jubilæumsfest 
2020 

 

 

  

Årets gang i foreningen 

Denne beretning vil nok være lidt atypisk i forhold til tidligere og 
fremtidige beretninger, formanden har siddet på taburetten i 2 
mdr. Det meste af tiden er gået men at få lavet en overdragelse 
fra tidligere medlemmer af bestyrelsen, det uheldige ved den op-
ståede situation er at der var skifte på både formandsposten og 
kassererposten.  
Men det er nu tid til at kigge fremad, vi har nu en  bestyrelse som 
alle er indstillet på at kigge fremad og arbejde mod de samme 
mål, det omhandler primært om at være synlige og udvise åben-
hed, dette skulle gerne være med til at og få skabt en god dialog 
mellem bestyrelsen og de øvrige medlemmer af foreningen. for-
manden har her listet en række af de punkter op vi har tumlet 
med de sidste to måneder.  
 
  
•  Referat af ekstra ordinær generalforsamling 

   Gennemgå optagelser af mødet og skrive notater.  

   (4 timer optagelser) 

   Synkronisering med advokatens notater 

   Bestyrelsens godkendelse 

 

 

 



Indbetalingskort  
Foreningen har en aftale 
med Betalings Service. 
Formålet er selvfølgelig at 
gøre hverdagen nemmere 
for os alle. Betalings Service 
er den ydelse BS / Nets til-
byder, hvor kontingentet til 
foreningen automatisk bli-
ver overført to gange om 
året. 
Du vil her i marts måned 
modtage et betalingskort 
som bliver sendt ud fra BS. 
Der står der de oplysninger 
du skal bruge for at kunne 
tilmelde betalingen til BS. 
Du kan gøre det i din bank 
eller i din netbank. 
Du skal bruge vores  
BS nr. 07541309  
Debitorgruppe: 00001 og 
dit medlemsnummer for at 
tilmelde. Alle oplysninger 
kan du finde på indbeta-
lingskortet. Dit medlemsnr. 
står på den opkrævning du 
modtager fra BS.  

• Ny advokat til foreningen 

   Sætte advokaten ind i de situationer vi har i foreningen 

   Gennemgang af problemstillingen 

• Overdragelse af formandspost 

  Overdragelse og opfølgning 

• Overdragelse af kasserer posten 

   Overdragelses møder 

• Gennemgang af regnskab med kassereren 

   Undersøgelse af regnskab 

   Beslutninger omkring opretning på fejl samt udførelse 

   Manglende indbetalinger 

   Nye medlemmer i foreningen 

   Gennemgang af regninger 

• E-mails om overdragelse af formand, kassereren og hjemmesi-
den administrator rettigheder 

• Ændring af formand i Erhversstyrelsen 

• Overdragelse af NemID adgang  

• Overdragelse af Bank adgang (NemID) 

• Gennemgang og undersøgelse af muligheder for flytning af 
hjemmeside 

• Undersøgelse af mulighed for ændring af vinterforanstaltninger  
  Nyhed, Fejning af vejene (efter vejrengøringstur med Tom   
 Jensen 

• Fastelavnsfest  

   Planlægning 

   Mail kommunikation 

• Bestyrelsesmøder 

• Besvarelse af mails og telefonopkald fra grundejere i foreningen 

   Nye medlemmer 

   Situationer i foreningen, brud på færdselsloven, parkering 

• Undersøgelse af vejprojekt økonomi, (Advokat, revisor og bank 
mand.) 

   Løsninger på finansiering 

• Festudvalget, div 

   Undersøgelser omkring ejerforhold af veje i foreningen.   

       



Formanden  

 

Navn:  Jens  Christian  

  Andersen  

 

Ansvarsområder i bestyrelsen: 

Formand  

 

Alder: 39 

Adresse:  Helder Alle 12  

 

Hvor mange år har du været 
bosat i  foreningen:  2 år 

 

Familie:   Sammenboende 
og 1 barn   

 

Erhverv :   Selvstændig i    
sikkerhedsbranchen  

 

Ambitioner for dit arbejde i 
bestyrelsen: 

Åbenhed og nye veje.  

 

  

Fastelavnsfest 

F 
estudvalget afholdt igen i år en fastelavnsfest, som må si-
ges at være en stor succes, ca. 160 børn, forældre og 
bedsteforældre var mødt op og klar til at slå katten af 

tønden.  

Alle børn var flot udklædt oven på flyverdragten, for at stå imod 
det danske forår, enkelte forældre havde i dagens anledning 
ligeledes klædt sig 

ud, hvilket var 
rigtig dejligt at se. 
Alt sammen bidrog 

til en dejlig og af-
slappet stemning 

hvor foreningens 
medlemmer kunne 
lære hinanden lidt 

bedre at kende, 
solen skinnede for 

det meste fra en 
næsten skyfri himmel, mens de forskellige tønder blev slået i stykker 
på stribe. 

Før tøndeslagning blev der serveret fastelavnsboller og drikkevarer, 
og samtidigt havde børnene tid til at lege med hinanden, samt at 

hilse på nye kammerater. 
Børnene gik virkelig til den, og efter mange slag lykkedes det at få 
hul på tønderne, så slikket væltede ud. 

Traditionen tro var der også en tønde til de voksne som igen i år 
viste sig at være en værdig modstander, men med hjælp fra en 
skruemaskine og et bor, blev tønden ”motiveret” til en fair kamp, 

og det lykkedes de ca 40 voksne at besejre en værdig modstander. 
Den står nu 1-1 i kamp mellem medlemmer og voksentønde   

Festudvalg 

V 
i  er kommet godt fra start med årets første familiear-
rangement, herefter vil der forhåbentligt komme et 
voksenarrangement i forsommeren. Ligeledes er der 
gang i planlægningen af foreningens 100 års jubilæ-
umsfest.   



Næstformand  

Navn:  Peter Sikora  

 

Ansvarsområder i bestyrelsen: 

Formand  for festudvalget, 
medlem af kommunikations-
udvalget 

 

Alder: 41 

Adresse:  Dortrecht Alle 13  

 

Hvor mange år har du været 
bosat i  foreningen:  9 år 

 

Familie:   Sammenboende 
og 2 børn   

 

Erhverv :   Selvstændig elin-
stallatør    

 

Ambitioner for dit arbejde i 
bestyrelsen: 

At gøre vores forening til et 
godt og spændende sted at 
bo, bidrage til åbenhed og 
gennemsigtighed, bedre 
kendskab foreningens med-
lemmer imellem,    

 

Der kan ses flere billeder af fastelavnsfesten på vores Facebook-

side. 

Festudvalget vil gerne sige en særlig tak til spejderne for igen i år 
at have bygget et godt og solidt stativ hvorpå tønderne kunne 
hænges, ligeledes skal lyde en stor tak til beboerne på Tilbur Alle 

2, som udviste stor tålmodighed og bidrog med lån af strøm og 
køller, yderligere forslog de at vi kom tilbage til næste år, det reg-

ner vi bestem med at 
gøre da stedet viste sig 
at være oplagt for den 

slags arrangementer   

Vi håber at vi ses igen 
næste år.  

 

 

 

 

Som det kan ses måtte 
tønden til sidst overgi-
ve sig til rå muskel-

kraft  



Kasserer  

Navn:  Ellen Bremholm 

 

Ansvarsområder i bestyrelsen: 

Er kasserer i foreningen, 
ajourfører medlemslister, 
udarbejder opkrævninger, 
betaler regninger,  bogfører 
og sørger for at regnskabet 
hele tiden er ajour, laver op-
følgning af regnskab til hvert 
bestyrelsesmøde. Udarbejder 
årsregnskab og budget. 

 

Adresse:  Zaandam Alle 25   

 

Hvor mange år har du været 
bosat i  foreningen:  25 år 

 

Erhverv :   Arbejder med 
regnskab og administration i 
advokatbranchen  

 

Ambitioner for dit arbejde i 
bestyrelsen: Arbejde for at 
fremme åbenhed og synlig-
gøre bestyrelsens arbejde 
over for grundejerne. 

 

  

Arrangement for de voksne   
Festudvalget har i samarbejde 
med Amager Bryghus 

lavet en aftale om at foreningens 
medlemmer, kan komme på en 
guidet rundtur på det nye brygge-
ri på Kirstinehøj, normal prisen for 
en sådan rundvisning er 199 kr. per 
person, vi har aftalt at foreningen 
for en særlig pris samt at det bliver en lukket tur kun for forenin-
gens medlemmer, der vil være en egenbetaling på turen på 99. kr. 
per person        

Rundvisningen tager ca. to timer og inkluderer smagsprøver samt 
lidt snacks. 
Vi starter med at samles i det lille showroom. Her skænkes den før-
ste smagsprøve, hvorefter der berettes om bryghusets historie, per-
sonerne bag og præsenterer de forskellige ølsorter.  

Under rundvisningen ser vi på råvarerne og får præsenteret det 
udstyr, som der brygges på.  

Desuden beskrives de processer, som forvandler råvarer til færdigt 
bryg. 
 
Inden rundvisningen afsluttes, vil det være muligt at købe produk-
ter og merchandise med hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amager Bryghus er Årets Danske Bryggeri 2018. Bryghuset har 
gennem en årrække været blandt verdens bedste bryggerier og 
eksporterer op mod 70 procent af øllet til ølkunder i hele verden.  

Bryghusets lokale forankring, kvalitetsøl og innovative tilgang til 
øllet sikrer prisen. 

http://www.amagerbryghus.dk/


Bestyrelsesmedlem 

Navn:  Kevin G. Nielsen 

 

Ansvarsområder i bestyrelsen: 

Formand for kommunikati-
onsudvalget, ansvarlig for 
medlemsblad 

 

Alder: 42 

 

Adresse:  Tilburg Alle 6  

 

Hvor mange år har du været 
bosat i  foreningen:  26 år 

 

Familie:   Gift, 3 børn. 

 

Erhverv :   Offentligt ansat 

 

Ambitioner for dit arbejde i 

bestyrelsen:  At det skal 
være en gennemsigtig og 

åben forening hvor medlem-
merne  

Får lyst til at bidrage med at 
vedligeholde og udvikle vo-
res forening så det bliver en 
sund forening med et godt 
naboskab og et pæn og rart 
sted at færdes.   

 

Økonomi 

Økonomiudvalget 

Eftersom skiftet mellem kasserer er sket midt i et regnskabsår, har 
der primært været fokus på at få regnskabet klar samt at få de 

rigtige adgange og rettigheder. 
Men også her er en liste over nogle af de ting kassereren har måtte 
tumle lidt med de sidste par måneder. 

 
Møde med tidligere kasserer, revisorer om overdragelse af kasserer-
posten 

Korrigeret posteringer i forbindelse med udarbejdelse af årsregnska-
bet 2018. 

Møde med revisorerne og gennemgang af det udarbejdede års-
regnskab 2018 

Møde og kontakt til bankerne, indsamle underskrifter og dokumen-
tationer til bankerne. 

Kontakt til PBS om ny adgang (formandsskifte) 

Kontakt fra/ejendomsmæglere om salg/restance, nye grundejere  

   

 
 

 
 
Info vedrørende banker  

 
SIFI – Banker, hvad er det og hvilken betyder har det at være en 

Sifi bank?  
Visse banker i Danmark er så store, at de hver i sær har betydning 
for samfundsøkonomien. De kaldes SIFI'er, Systemisk vigtige finan-

sielle institutter. Bankerne udpeges årlig om de er SIFI værdige. 
De er i 2019: Danske Bank, Nykredit Realkredit, Nordea Kredit, Jy-
ske Bank, Sydbank og DLR Kredit. 



 

Vis hensyn og omtanke for andre. 
Håber at I alle vil bidrage med en god 
vejkultur, til gavn og glæde for os alle. 

Generelt 

Nedsæt hastigheden når du kører på vores veje. 

Parker din bil, så vidt muligt, på egen matrikel, det giver større ud-
syn på vejen. Nemmere at se legende børn. 

Parker ikke din bil på fortovet. Fortovet er for gående, vejene er til 
biler. Samtidig øges risikoen, at fortovene bliver ødelagt. 

Parker ikke din bil ud for genboens ud- og indkørsel. De vil sikkert 
også gerne ud at køre en tur ☺ 

Om vinteren 

Ryd fortovet for sne samt salt fortovet, så 
det ikke er glat. 

Fjern også sneen som ligger på din del af 
vejbanen, det giver bedre plads til alle på 
vejene. (det er godt for helbredet, du får 
motion, masser af frisk luft og en god sam-
vittighed. Samtidig er man en god grundejer, der lever op til sit an-
svar). 

Ønsket er, at der gives mulighed for, at udrykningskøretøjer og ve-
jens grundejere, nemt og hurtigt kan komme frem til hver parcel, 
og ikke mindst at gøre det trafiksikkert for vejens børn at færdes 
på vejen. 

Håbet er lysegrønt  

For at vores område til stadighed kan fremstå som et pænt og 
trygt sted at bo, må vi alle bidrage. Det gælder også, at grundeje-
ren fjerner ukrudt, fejer fortovet og sin del af vejen.  

Hvis naboen har masser af ukrudt, ”så kan jeg og-
så”. 

NEJ, tag en snak med din nabo og fortæl, at vi alle 
skal yde vores til at passe på området og grund-
ejerforeningen. Der er kun en til at betale regningen. Det er os alle. 

Hilsen fra en der har travet vejene tynde og er medlem af grund-
ejerforeningens vejsyn. 

Bestyrelsesmedlem  

Navn:  Mark Eblinggard  
  Diedrichsen  

 

Ansvarsområder i bestyrelsen: 

Vejudvalgsformand, Projekt-
udvalgsformand vejprojekt  

 

Alder: 33 

 

Adresse:  Leiden Alle 1A 

 

Hvor mange år har du været 
bosat i  foreningen:  11 år 

 

Familie:   Gift, 2 børn. 

 

Fritid: Enheds Leder i kfum 
Vestamager 

 

Erhverv :   Elektriker 

 

Ambitioner for dit arbejde i 
bestyrelsen:  Søger for at 
vores veje er pæne og vedli-
geholdte og bruge den viden 
jeg har inden for håndvær-
kerbranchen. Samt bruge 
alle de kontakter jeg har så 
vi kan få alt den hjælp vi 
skal bruge uden det koster 
en krig.   

 



Bestyrelsesmedlem  

 
 
 
 
  

 

Navn:  Kenneth Schultz   
  Passarge  

Ansvarsområder i bestyrelsen: 

Tidl. suppleant frem til sene-
ste ekstraordinære general-
forsamling, herefter medlem 
af bestyrelsen. Medlem af 
vejudvalg.  

 

Alder: 30 

 

Adresse:  Alkmaar Alle 23  

Hvor mange år har du været 
bosat i  foreningen:  3 år 

 

Familie:   Gift, 2 børn. 

 

Erhverv :   BIM-ansvarlig i 
Københavns Lufthavne A/S. 
BIM er 3D digitale bygnings-
modeller med indbygget 
informationer. Uddannet 
bygningskonstruktør. Tidlige-
re 4 år hos rådgivende arki-
tektvirksomhed.  

 

Ambitioner for dit arbejde i 
bestyrelsen:  Bidrage med 
min viden fra bygge- og råd-
giverbranchen. Hjælpe med 
de opgaver den øvrige besty-
relse varetage i en forening 
så stor som vores  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bestyrelsen vil gerne opfordre foreningens medlemmer som er på 

Facebook, om at melde sig ind i foreningens gruppe, gruppen er 
lukket og administreret af bestyrelsen. Vi forsøger at udelukke alle 

som ikke er bosat i foreningen, så vær rar at skrive jeres adresse når 
i ansøger om medlemskab.      

Gruppen bruges primært til en hurtig og daglig forbindelse mellem 
foreningens medlemmer, samt kontakt til bestyrelsen.    

https://www.facebook.com/groups/noragersminde 

 

 

STOP TYVEN!  

Det er aldrig rart at komme hjem til et hus, der 
har haft besøg af ”ubudne gæster”, antallet af 
indbrud er som bekendt stigende, men man kan 

selv gøre enkelte ting for at signalere at der er ”liv” i huset.  

• Tænd lys forskellige steder i huset på forskellig tider. Et mørkt 
hus signalerer at der ikke er nogen hjemme.   

• Snak med dine naboer så de er orienteret om hvornår du er 
på ferie eller weekend. 

• Bed dem fylde i affaldsposen, tømme postkassen, bruge din 



Nyt fra Vejudvalgsformanden  
 

I vores dejlige grundejerforening er vi i gang med, at få styr på vores 
veje og især finde en løsning på den sidste vej i vores forening, som 
stadig efter 4 år, ikke er blevet lavet (Haag Alle).  

Grunden til denne vej ikke er blevet lavet, er fordi, da jeg i sin tid 
startetdesom vejudvalgsformand for snart 4 år siden tænkte jeg, at 
det kan da ikke være rigtig, at den måde vi laver veje på, at vi ikke 
også kigger på det, som ligger under vores veje.  

Jeg kunne jo se, at på de veje, som er blevet lavet for flere år siden, 
at der var sætnings skader og det jer o ikke godt, når vi nu bruger 
så mange af vores fælles penge til det her projekt. 

Så derfor fik jeg sat et firma til at køre kamera gennem regnvands-
systemet på Haag Alle, og her fandt vi ud af, at min mistanke var 
korrekt. Det så ikke godt ud og hvis man tager en tur gennem vores 
forening, så kan man se det flere steder, hvor kantsten synker ned 
og huller i asfalten bliver større, fordi underlaget nede under forsvin-
der ned i vores rør og bliver skyllet ud eller i værste fald tilstopper 
det, så det ikke virker.  

Derfor satte jeg mig til for at undersøge, hvad det ville koste, at lave 
det nedenunder på samme tid som vi laver det andet og her fandt 
vi ud af, at beløbet blev alt for stort til, at vi bare kunne gøre det. 

Vi har fremlagt et forslag, på en generalforsamling og her blev der 
sagt, at for at kunne sige ja til at bruge så mange penge, så ville 
man gerne have nogen udefra til at komme med flere alternativer 
på udførelse af vejene og det har vi så været i gang med et godt 
stykke tid. 

Nu vi nået der til, at vi har fået et prospekt fra vores leverandør, 
som vi kigger igennem og for rettet til, der vil komme 2 møder for 
grundejerne, hvor i kan komme med spørgsmål og problem stillinger 
ved de opstillet forslag og ud fra det, bliver der lagt endelig hånd på 
prospektet og udarbejdet 3 forslag, som vi i bestyrelsen så skal have 
lagt noget økonomi ind i, så i som grundejer kan se, hvad det kom-
mer til at koste. Derefter skal vi stemme om hvad vi så gør fremad-
rettet. 

I mellem tiden må vi vente og sikrer, at vores veje virker, er rene, 
huske at fjerne affald, samle op efter vores dyr, holde hækken inde 

Bestyrelsesmedlem 

Navn:  Mikkel Sabroe 

 

Ansvarsområder i bestyrelsen: 

Bidrager primært med ad-
ministrative opgaver, herun-
der referater af møder i be-
styrelsen. 

 

Alder: 45 

 

Adresse:  Leiden Alle 4  

 

Hvor mange år har du været 
bosat i  foreningen:  7 år 

 

Familie:   Gift, 2 drenge. 

 

Erhverv :   Arbejder med le-
delse & udvikling af organisa-
tioner.  

 

Ambitioner for dit arbejde i 
bestyrelsen:  Sikre at for-
eningens bestyrelse arbejder 
for foreningens medlemmer, 
herunder at skabe en løsning 
for vedligeholdelse af vores 
veje som både er trafik- og 
miljøbevidste  

 

  



Snak med dine nabo-

er så de er orienteret 

om hvornår du er på 

ferie eller weekend. 

Bed dem fylde i af-

faldsposen, tømme 

postkassen, bruge 

din indkørsel eller 

hvad du nu synes. 

 

Alle kneb gælder! 

på den rigtig side af fortovet og ikke mindst sørge for, at alle kan 
færdes på vores veje og fortov uden at vi kommer til skade. 

Til sidst har jeg lige lagt nogen af vejlovens paragraffer ind, så i 
kan se, hvad i er forpligtiget til at gøre, som grundejer på privat 
fællesvej.  

I kan også gå ind på vores hjemmeside GFN.dk under veje og føl-
ge linket til vejloven, hvis i har løst til at læse det hele.     

Naboskab 

B 
estyrelsen bliver ofte kontaktet 
af grundejere, der ønsker at 
klage over en anden grundejer.  

Bestyrelsen kan ikke gøre no-
get ved disse klager, idet vi ikke har lov-
hjemmel til at fortage os noget. 

 Derfor opfordrer vi naturligvis grund-
ejerne til selv at løse konflikten. Hvis dette ikke er muligt skal 
man selv kontakte de relevante myndigheder, som har ansvaret 
for det vedrørte problem. 

Langt de fleste mennesker i grundejerforeningen er at regne som 
fornuftige mennesker, de fleste problemer opstår ofte fordi man 
forventer noget af sin nabo, eller fordi to grundejere er forskellige 
steder i livet. 

Et eksempel kunne være, en grundejer elsker at høre høj musik, 
men ofte får klager fra en ”sur” nabo. Det er ikke sikkert, din na-
bo ikke kan lide at høre høj musik, måske har de bare små børn, 
som de lige har brugt tre timer på at få til at falde i søvn, eller 
måske har de natarbejde og er lige kommet hjem efter en 12 ti-
mers vagt.  

Et andet eksempel kunne være, at man lige kan nå at klippe 
græsset inden TV-avisen kl 20:00. Men måske din nabo så har 
svigerfamilien på det årlige besøg, og har købt ind til god mad, 
så vil de fleste mennesker nok reagere negativt.  

Men husk din nabo slår jo ikke græs, fordi at han så ved, at det 
vil ødelægge din middag, måske han bare gerne vil nå at se sin 
TV-avis. Men hvis vi kunne blive enige om, at det ikke er nød-
vendigt at slå græs før kl 10:00 eller efter kl. 18 så vil det nok løse 
en del problemer.  



Formand: 
Jens Christian Andersen 
Helder Alle 12, 2791 Dragør 
M: 42 51 88 10 
@: formanden@gfn.dk 

Næstformand:  
Peter Sikora 
Dortrecht Alle 13, 2791 Dragør  
M: 81 81 81 20 
@: Næstformand@gfn.dk 
@: Fest@gfn.dk 

Kasserer: 
Ellen Bremholm 
Zaandam Alle 25, 2791 Dragør 
M: 4097 6696 
@:  Kassereren@gfn.dk 

Sekretær: 
Mikkel Sabroe 
Leiden Alle 4 2791 Dragør  
M:  
@: 

Bestyrelsesmedlem: 
Kevin Gyes Nielsen 
Tilburg Allé 6, 2791 Dragør 
M: 61 60 82 21 
@:  kevin.gyes@gfn.dk 

Vejudvalgsformand:  
Mark Diedrichsen 
Leiden Alle 1 A, 2791 Dragør 
T: 3250 6011  
M: 4233 7080 
@:  Vejudvalget@gfn.dk 

Bestyrelsesmedlem: 
M:  
@: 
 
 
 

Bestyrelsesmedlem: 
M:  
@: 

Suppleant: 
Vakant 
T: 
M:  
@: 

Suppleant: 
Vakant 
T:  
M:  
@:  

Revisor: 
Per Marthin 
Rotterdam Allé 10, 2791 Dragør 
T:  
M:  

Revisor: 
Jørgen Bladt 
Tilburg Allé 4, 2791 Dragør 
T:  
M:  

Telefonliste 



 

Gør postbuddet 
og andre glade, 
når de skal afle-
vere post til din 
postkasse.  
Ofte er der 
hverken navn 
eller nummer 
på postkassen. 
Der skal så lidt 
til for at synlig-
gøre navn og 
nummer 

På bestyrelsens vegne skal lyde en stor tak  til de 
medlemmer af bestyrelsen som er fratrådt i løbet af året af 
den ene eller anden årsag.  
Specielt en stor tak til den tidligere formand Bent Ørnbøl Lar-
sen, som i gennem mange år, har været med til at gøre for-
eningen til et godt og sikkert sted som vi alle sætter stor pris 
på at bo i.  
 
Ligeledes skal lyde en tak til Kim Maimann, som også har  
bidraget med en masse ekspertise, og arbejdsomhed. Både som 
bestyrelsesmedlem men også i form af de forskellige poster han 
har besiddet som vejudvalgsformand og næstformand bestyrel-
sen  
Vi håber på foreningens vegne at kunne tage behørigt afsked 

Internet og TV 

G 
rundejerforeningen udbyder ikke selv TV eller in-

ternet. Du har muligheden for at være med i Nø-
ragersminde Antenneforening. 

Nøragersminde Antenneforening blev stiftet i 1988 
med det formål at kunne levere antennesignal både i vores og 
tilstødende grundejerforeninger. Man fik installeret coax-net 

hvor de enkelte grundejere kunne tilslutte sig. Efterfølgende 
fik man en aftale med Stofa som leverandør, og i dag leverer 

Stofa både internet, TV/radio og telefoni på dette net.  Siden-
hen blev coax nettet solgt til Stofa. 

Vejprojekt udvalg  2.0 
I forbindelse udskiftning i bestyrelse og  tidligere projektudvalg vil vi 
gerne opfordre de enkelte medlemmer af foreningen som har ek-
spertise inden for vejprojekter, eller finansiering af stører projekter til 
at melde sig til det nye projektudvalg, det er vigtigt at vi kan stille 
de rigtige spørgsmål til den rådgiver som er hyret ind til at bistå med 
projektet, samt at kunne komme med en konstruktiv kritik af det 
materiale vi modtager.  

Projektudvalget refererer direkte til bestyrelsen, som så er ansvarlig 
for at fremlægge det på en generalforsamling til en endelig vedta-
gelse af foreningens medlemmer.          

Vil man vide mere vil vi opfordre til at man kontakter formanden 
for projektudvalget Mark Diedrichsen som også er forman for vejud-
valget i foreningen.  



 

 

Fuldmagt til ordinær Generalforsamling 

Mandag den 25. Marts 2019. 

 

  

_________________________________________________________________________________________

Undertegnede 

 

 

________________________________________________________________

Boende 

 

 

_________________________________________________________________________________________

Giver hermed fuldmagt til (navn)                       

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

Boende (adresse)  

 

 

———————————————————————————-- 

Underskrift:    


