
Grundejerforeningen	Nøragersminde	
Mødereferat	
9. januar 2022 

Til stede: Thomas Edvardsen, Per Nørager, Ellen Bremholm, Stine Dahl og Marianne 
Ahlquist 

Afbud: Ingen 
Næste møde: 13. februar 2022 kl. 19.00 

1. Valg af referent 

Marianne Ahlquist 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  

Referatet er godkendt 

3. Status fra formanden 

o Kommentarer vedr referatet fra generalforsamlingen er modtaget fra et af 
medlemmerne i grundejerforeningen, hvor det fx ikke var præciseret hvor længe 
medlemmerne af bestyrelsen var valgt ind for. Det fremgår af indkaldelsen til 
generalforsamlingen 

o Er blevet kontaktet vedr. sænkning af fortovskant fra en grundejer – godkendelse 
skal sendes  

o Kloakrist som vippede er blevet udbedret 
o Er blevet kontaktet vedrørende manglende referater på hjemmesiden  
o Er blevet kontaktet af en forsikringsmand vedrørende ansvarsforsikring 
o Vi har valgt ny advokat, som vil deltage på vores generalforsamling 
o Lydanlæg m.m. er blevet hentet hos Tom 
o NemID til bank er på plads 
o Medarbejdersignatur er i proces 
o Mød bestyrelsen vil blive afholdt i Skelgårds kirken når corona tillader det 
o Forberedelse til fastelavn er i proces  
o Vi skal i gang med at forberede forslag til behandling på ordinær generalforsamling. 

Herunder forslag til ændring af vedtægterne i forhold til antallet af medlemmer i 
bestyrelsen 

4. Status fra udvalg 

o Økonomiudvalg 
§ Udkast til årsregnskab udarbejdet, som blev uddelt. Vi gennemgik udvalgte 

poster 
o Vejudvalg 

§ Vi er i kontakt med medarbejderen fra Hartvig. Udfordringen er, at han i 
mellemtiden er fratrådt, så vi afventer hans nye chef, om vi kan få lov til at 
anvende hans kompetencer. Så indtil videre har vi ikke de tekniske 
spørgsmål, som vi kan sende til Tårnby kommune / Tårnby Forsyning 

§ Vejsyn vil blive først blive foretaget efter ordensreglerne er blevet opdateret 
og godkendt på den næste ordinære generalforsamling 
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§ Kloakrist er blevet udbedret 
§ Bemanding: Marianne og Thomas 

 
o Festudvalg 

§ Status på julefest: Blev desværre aflyst på grund af corona 
§ Fastelavn den 27. februar: Vi har booket en kunststofbane, hvor vi tjekker 

om vi må afholde fastelavn der. Ellers afholder det vi det som 
vejarrangement 

§ Jubilæumsfest: Sæt kryds i kalenderen den 11. juni 2021. Vi undersøger med 
kulturzonen om vi kan booke dagen der 

§ Bemanding: Stine og Marianne 
o Sekretariatet 

§ Datoer for ”mød bestyrelsen” og bemanding af disse: De vil blive afholdt i 
Skelgårds kirken. Vi afventer corona tillader, at vi kan afholde møder igen 

§ Referaterne fra bestyrelsesmøderne skal op på hjemmesiden 
§ Der er gang i forberedelserne i forhold til den ordinære generalforsamling 
§ Vi forventer at holde den ordinære generalforsamling den 22. marts 2022 kl. 

18.30. Vi undersøger med skelgårdskirken om vi kan holde 
generalforsamlingen der.  

§ Bemanding: Stine og Marianne 

 

5. Eventuelt 

Ingenting under eventuelt 


