18. december 2018

Mødereferat - Bestyrelsesmøde
Dato
Tilstede

5. juli 2017 kl.18.30
Kulturzonen – Nøragersmindecentret – Mødelokalet 1 sal
Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann - Ellen Bremholm –
Martina Oberleitner - Mark Diedrichsen - Kevin Gyes Nielsen

Fraværende Kim Kjelstrup - Mikkel Sabroe - Peter Sikora – Linda Jensen

Referent

Martina Oberleitner

Dagsorden:
1. Meddelelser
a. Formand
b. Kasserer
c. Vejudvalg
d. Sekretær
2. Haag Allé
3. Eventuelt

v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf. 2399 0302
www.gfn.dk / formanden@gfn.dk

Punkt
1.

Indhold
Meddelelser:
a. Formanden:
Grundet sygdom i bestyrelsen har det desværre ikke været muligt at afholde
bestyrelsesmøde som planlagt d. 7. juni.
Mødet i dag er hasteindkaldt, så bestyrelsen kan få en kort opdatering inden
ferien. Derfor er dagsordenen forkortet i forhold til standarden.
Vores tidligere kontakt på kommunen Leif Jensen synes at være stoppet og
erstattes af Lisbeth Rasmussen. Bestyrelsen vil efter ferien få klarhed over,
hvem der fremover skal være kontaktperson.

Der har været sendt anonyme breve rundt til beboere på Helmut Allé og
Helder Allé. Disse er ikke fra bestyrelsen.

Vi har i vores antenneforening fået lov til at beholde domænenavnet
Nøragersminde.

b. Kasserer:
Vi har fået 11 nye grundejere og velkommen til dem.
Vi har på nuværende tidspunkt 6 grundejere, der er sendt til inkasso hos
Jacob Sommer.
Som lovet på generalforsamlingen om ikke at have indestående beløb på
over 100.000 euro er vi i kontakt med forskellige banker. Lån og Spar vil
ikke have erhvervskunder, så vi prøver Nykredit og Sydbank.
Vi har d.d. et overskud på kr. 368.525,79.

c. Vejudvalg:
Der har været klager fra ejere på Dortrecht Allé vedr. problemer med
kantstenen ved indkørslen til huset. Denne er for høj. Vi undersøger om
dette evt. kan repareres i forbindelse med etablering af Haag Allé.

d. Sekretær
Intet at berette.
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Ansv.

2.

Haag Allé
Mark har i samarbejde med sagkyndige udarbejdet en detaljeret plan over
etablering af Haag Allé. Dette har desværre taget lagt tid, dels fordi det tager tid at
få svar på diverse spørgsmål, og dels fordi Tårnby Kommune ikke vil godkende
andre/nyere tiltag. Kloaksystemet skal genetableres som hidtil. Bestyrelsen har
valgt at bruge tid på denne plan, så eventuelle økonomiske overvejelser kan
undgås. Planen er også grundlaget for fremtidige vejprojekter.
Projektet er d.d. sendt i udbud og vi afventer et tilbud.

3.

Eventuelt
Ingen forslag.

Næste Bestyrelsesmøde d. 13. september 2017.

v/ Formand, Bent Ørnbøl Larsen, Doorn Allé 22, 2791 Dragør, tlf. 2399 0302
www.gfn.dk / formanden@gfn.dk

