
MEDLEMSBLAD 
 
Vind en middag for 2 
 
Hvor mange gange optræder for-
eningens logo (de grøn/sorte blade) 
i dette blad? 
Deltag i konkurrencen ved at møde 
op på Generalforsamling og komme 
med dit bud, vi udtrækker vinderen 
på selve aftenen. 
 
Gevinsten er sponseret af Restau-
rant Lille Kongelund – Kongelunds-
vejen 535, 2791 Dragør, 
www.lillekongelund.dk  

Det finder du i bladet 
 Bestyrelsens beretning 
 Foreningens historie 
 Godt naboskab 
 GFN på Facebook 
 Regnvandskloak trænger til reparation 
 Foreningen bliver 100 år 
 Telefonliste 

Forår i haven 

Nyt layout på vores medlemsblad 

B 
estyrelsen har i år besluttet at udgive et nyt og mere 
tidsvarende  medlemsblad. 
Du sidder nu med det første nummer I hånden.  
Det er tanken at bladet skal udkomme en gang om 

året, hvor det vil blive sendt direkte hjem til alle grundejere 
Vi håber at I som grundejere vil hjælpe os med at gøre det ny 
blad spændende og nærværende.  
Det kan I bl.a. gøre ved at give os et tip om en god historie, eller 
måske et par gode billeder Tip til at lave et nyhedsbrev 

Grundejerforeningen Nøragersminde Blad nr. 166  Marts 2016 

D 
et vil være en stor glæde, hvis du kun-
ne deltage i årets Generalforsamling. 
Vi er i Grundejerforeningen 595 
grundejere. I gennemsnit er mindre 

end 50 grundejere mødt op til de seneste års ge-
neralforsamlinger.  
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! 

Referat fra 
generalforsamling

afholdt tirsdag, 21. september 2021
Kl. 18:30 Skelgårdskirken

Sindingvej 9 - 2700 Kastrup
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