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18. december 2018 

 
 

 Mødereferat - Bestyrelsesmøde 
Dato 18. januar 2017 kl. 18.30 

 Kulturzonen – Nøragersmindecentret – Mødelokalet 1 sal 

Tilstede Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann - Ellen 
Bremholm – Kim Kjelstrup – Linda Jensen - Martina 
Oberleitner – Mikkel Sabroe - Mark Diedrichsen - Peter Sikora 

Fraværende Jan Martinus  
 
 

Referent Martina Oberleitner  

  

 
 
 
 
 
Dagsorden:  
1. Meddelelser 
   a. Formand 
   b. Kasserer 
   c. Vejudvalg 
   d. Sekretær 
2. Planlægning af ordinær generalforsamling forår 2017 
3. Eventuelt 
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Punkt Indhold  Ansv. 

1 Meddelelser: 

Formanden:  

Et medlem af grundejerforeningen har spurgt til underskrevet referat fra 
generalforsamlingerne. Disse ligger ikke offentlig tilgængelig på hjemmeside, da 
ejendomsmæglerne betaler for at se disse.  

Formanden har været il møde i sammenslutningen af grundejere. Her blev der 
refereret til en højesteretsdom, der stadfæstede, at det ikke er grundejernes pligt, 
ifølge planloven om vejen, at rydde for sne på vej og fortov.  

I grundejerforeningens vedtægter står ”vinterforanstaltninger” 

Mikkel går videre med dette til Rialtoadvokaterne, således at der ligger klare 
regler for, hvem der ifølge Nøragersminde grundejerforening står med et eventuelt 
erstatningskrav. Viser det sig, at det er grundejerforeningen, skal der tegnes en 
forsikring.  

 

Kasserer: 

Regnskabet for 2016 gennemgås til trods for, at det ikke blev godkendt ved sidste 
generalforsamling.  

Vi har fået 23 nye grundejere. Der har været lidt færre renter end budgetteret. 
med.  

392 har nu tilmeldt sig PBS. Bestyrelsen ser gerne, at endnu flere kommer med 
på ordningen.  

Advokatudgifterne er højere end normalt. Dette skyldes, at der har været ekstra 
udgifter til inkassosager, ekstraordinær generalforsamling og gennemgang af 
vedtægter.  

Der er pt. en beholdning på kr. 5.209.311.58, hvilket skyldes den ikke igangsatte 
renovering af veje.  

 

Vejudvalg:  

Vejudvalgsformand har indhentet tilbud på renovering af Haag Allé incl. 
Renovering af kloakker. Disse vil blive præsenteret på generalforsamlingen 2017.  

Det har, som tidligere beskrevet, ikke været muligt at starte renovering af Haag 
Allé, da budget for 2016 ikke blev godkendt ved generalforsamlingen.  

 

Sekretær: 

Intet at berette 

 

 

2 Planlægning af generalforsamling.  

Generalformalingen er planlagt til 8. marts 2017 

Der skal indkaldes 14 dage før. Bladet skal i tryk senest d. 13. februar og omdeles 
d. 21. februar af spejderne.  

Da Rialtoadvokaterne er uvildige, vil disse være tilstede ved generalforsamling. 
Firmaet er ikke dyrere end advokat Sommer.  
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På genvalg er: 

Kasserer: Ellen Bremholt 

Sekretær: Martina Oberleitner 

Bestyrelsesmedlemmer: Mikkel Sabroe, Kim Maimann 

Revisor: Per Martin 

Revisorsuppleanter: Thorsten Vester, Allan Andersen  

 

3 Eventuelt: 

Lufthavnsplaner: 

Kim Mainmann informerer om nogle af de planer, der er, vedr. udvidelsen af 
Københavns Lufthavn. Udvidelsen af lufthavnen indebærer, at der vil ”lande” ca. 
14 millioner flere passagerer om året, hvilket naturligt medfører flere flyafgange- 
og ankomster. Det diskuteres politisk, hvilken retning flyene skal flyve; ud over 
Øresund eller som nu; ind over Vestamager. Spørgsmålet er også om 
infrastrukturen på Vestamager kan håndtere de mange ekstra rejsende? 

 

Gravetilladelser:  

Bent har taget kontakt til Kommunen for at høre, om de ikke kunne sende dem 
elektronisk, hvilket dog ikke kan lade sig gøre.  

Arbejdet med at scanne diverse gravetilladelser ind, så de fremover ligger 
elektronisk vil nu blive påbegyndt.  

 

   

   

6 Godkendelse af protokol 

Godkendt 

 

7 Eventuelt 

 

 

 

Generalforsamling d. 8 marts 2017 

 
 


