
Grundejerforeningen	Nøragersminde	
Mødereferat	
7. november 2021 

Til stede: Thomas Edvardsen, Per Nørager, Ellen Bremholm, Marianne Ahlquist 
Afbud: Stine Dahl 
Næste møde: Alkmaar Alle 36, 5. december 2021 kl. 19.00 

1. Valg af referent 

Marianne Ahlquist 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  

Referatet er godkendt 

3. Status fra formanden 

o Status på referat fra generalforsamlingen: Det er klart til omdeling, men der står 
desværre stadig 2700 Kastrup 

o Per mangler stadig NemID  
o Der er enighed om, at vi skifter til ny advokat 
o Der stilles forslag om til næste ordinære generalforsamling om, at salæret til 

bestyrelsesmedlemmer bliver sat til 0 kr 

4. Status fra udvalg 

o Økonomiudvalg 
§ Gennemgang af økonomien: Ellen havde regnskabet for året til dato med til 

mødet. Vi gennemgik udvalgte poster 
§ Liste over tilflyttere: Der er kommet 4 tilflyttere i november og december, 

som 2 – 3 medlemmer af bestyrelsen personligt vil byde velkommen. 
o Vejudvalg 

§ Hvad dækker et vejsyn? Tidligere er der foretaget vejsyn 2 gange årligt fx om 
hækken skal klippes, ukrudt skal fjernes m.m. i forhold til ordens reglerne, 
og færdselsloven er overholdt i forhold til ulovligt parkerede biler, trailere, 
campingvogne m.m 

§ Den vigtigste opgave er de tekniske spørgsmål, som skal sendes til Tårnby 
kommune / Tårnby Forsyning 

§ Bemanding: Thomas og Marianne 
o Festudvalg 

§ Status på julefest: Marianne tjekker muligheden for at holde det på 
Skelgårdsskolen. Det er ikke mulighed i kirken i år. 

§ Fastelavn den 27. februar: Det undersøges om det er muligt at holde det på 
kulturzonen 

§ Bemanding: Stine og Marianne 
o Sekretariatet 

§ Datoer for ”mød bestyrelsen” og bemanding af disse: Vi afventer 
bestyrelsesmødet i menighedsrådet for at få godkendt formålet, så vi 
forhåbentligt kan starte på at afholde møderne fra starten af 2022 
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§ Der er enighed om at vi afprøver Slack som kommunikationsvej 
§ Vedtægterne skal rettes i forhold til det, som blev godkendt på 

generalforsamlingen 
§ Ordensregler og vedtægter på hjemmesiden skal rettes, så de vises uden, at 

man skal folde hver enkelt paragraf ud 
§ Bemanding: Stine og Marianne 

 

5. Eventuelt 

Ingenting under eventuelt 


