
Grundejerforeningen	Nøragersminde	
Mødereferat	
13. februar 2022 

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

Afbud: Ingen 
Næste møde: 13. marts 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 Tidligere advokat ringede og han er blevet informeret om, at vi har valgt en ny 
advokat 

o Rådgiver fra AL har ringet vedr finansiering af vejprojekt, men det er ikke relevant 
endnu 

o Advokaten er informeret om datoen for generalforsamlingen, og vil gerne have 
vores vedtægter og oplysninger om eventuelle vedtægtsændringer inden 
generalforsamlingen 

o Medarbejdersignatur er endelig på plads 
o Signatur til Danske Bank er på plads 
o NemId til AL er på plads 
o NemId til Sparekassen Sjælland mangler  
o Vi er enige om at leje et rum hos Pelikan til lydudstyr m.m. 

4. Status fra udvalg 

o Økonomiudvalg 
§ Udkast til det endelige årsregnskab er udarbejdet, som blev uddelt. Vi 

gennemgik udvalgte poster 
§ Ellen kontakter revisorerne for godkendelse 

o Vejudvalg 
§ Godkendelse sendt på henvendelse vedr. sænkning af fortovskant fra en 

grundejer  
§ Møde aftalt med tidligere vejudvalgsformænd vedr. en grundejers 

henvendelse omkring hans indkørsel, som synker. Spørgsmålet er om det er 
grundejerens eget ansvar, eller om det er grundejerforeningens ansvar 

§ Jeg har brug for kontrakten på vejrydning for at se, hvad der er aftalt 
§ Thomas har talt med Nick hos MOE og Hartvig. Og vi har fået tilbud fra 

begge firmaer. De kan begge hjælpe med at afklare ejerforholdene, så vi 
aftalte, at Thomas sætter i gang i opgaven 

§ Bemanding: Marianne og Thomas 
 



Grundejerforeningen Nøragersminde 
Mødereferat, 13. februar 2022 
Side 2 

o Festudvalg 
§ Vi holder fastelavn den 27. februar på den lille kunststofbane 
§ 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 
§ ”Mød bestyrelsen” vil blive afholdt i Skelgårds kirken fra april 2022. De vil 

blive afholdt om onsdagen efter hvert bestyrelsesmøde 
§ Stine undersøger om det er muligt at holde bestyrelsesmøder på 

kulturzonen fra april 
§ Referaterne fra bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen lægges på 

hjemmesiden under links, som omdøbes til ”referater”  
§ Der er gang i forberedelserne i forhold til den ordinære generalforsamling 
§ Vi holder den ordinære generalforsamling den 31. marts 2022 kl. 18.30 i 

skelgårdskirken  
§ Bemanding: Stine  

 

5. Samle materiale til generalforsamling 

• Eneste forslag er vores eget forslag til vedtægtsændring 
• Den digitale skabelon til indkaldelsen efterlyses 
• Regnskab afventer godkendelse af revisorerne 
• Per sender kontaktoplysningerne til trykkeren til Stine 
• Formandens beretning er næsten klar 
• Det er præciseret hvem der er bestyrelsesmedlem 3, 4 og 5 
• Når indkaldelsen er trykt omdeler vi det til alle grundejerne i postkasserne 

6. Næste bestyrelses møde 

13. marts 2022 

 

7. Eventuelt 

Forespørgsel fra grundejer om det mon ville være muligt at få kommunen til at sætte 
standere op med hundeposere på samme måde som på kulturzonen. 


