
Grundejerforeningen	Nøragersminde	
Mødereferat	
13. marts 2022 

Til stede: Thomas Edvardsen, Ellen Bremholm, Stine Dahl og Marianne Ahlquist 
Afbud: Per Nørager 
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 Beretningen til indkaldelsen er sendt til Stine  

4. Status fra udvalg 

o Økonomiudvalg 
§ Årsregnskab er godkendt af revisorerne 

o Vejudvalg 
§ Møde med tidligere vejudvalgsformænd vedr. en grundejers henvendelse 

omkring hans indkørsel, som synker. Det er grundejerens eget ansvar, eller 
om det er grundejerforeningens ansvar. Vi skal selv holde øje med 
gravetilladelser 

§ Jeg har modtaget kontrakten på vejrydning fra tidligere vejudvalgsformand 
§ Thomas har fået svar fra rådgiver i forhold til ejerforhold af afvanding på 

vores veje. Hvis vi skal kunne overbevise Tårnby forsyning om, at det er 
dem, som har vedligeholdelsespligten, så skal vi fx kunne dokumentere at 
der i forbindelse med udstykning af grundene i sin tid blev betalt 
tilslutningsafgift til kloakken. Det er vi nu i gang med at undersøge med 
nogle af de beboere, som har boet i foreningen siden foreningen blev stiftet, 
for at høre om de kan huske noget omkring det. Og om de forhåbentligt har 
noget dokumentation.  

§ Bemanding: Marianne og Thomas 
 

o Festudvalg 
§ Vi holdt fastelavn den 27. februar på den lille kunststofbane. Der var mødt 

en hel del glade børn og barnlige sjæle op 
§ Jubilæumsfest: Sæt kryds i kalenderen den 11. juni 2021, vi har booket 

kulturzonen.  
§ Bemanding: Stine og Marianne 

o Sekretariatet 
§ Materialet til indkaldelsen er godkendt 
§ Bestyrelsesmøder vil fra 1. maj blive holdt på kulturzonen 
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§ Referaterne fra bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen er lagt på 
hjemmesiden under referater  

§ Der er gang i forberedelserne i forhold til den ordinære generalforsamling 
§ Bemanding: Stine  

 

5. Samle materiale til generalforsamling 

• Liste over alle grundejere 
• Stemmesedler 
• Navneskilte 
• Kildevand 
• Lydanlæg 

6. Næste bestyrelses møde 

3. april 2022 

 

7. Eventuelt 

Der har en del dialog i vores facebook gruppe i forhold til opslag omkring salg. Tidligere blev 
det besluttet at salg af varer ikke hører til i vores facebook gruppe. Salg af varer er omfattet 
af regel 3 ”Ingen promoveringer eller spam”, så hvis en grundejer ønsker at sætte ting til 
salg, så hører det ikke til i gruppen. Det er ok at lægge ”gratis” opslag op. 

 

 


