
Grundejerforeningen	Nøragersminde	
Mødereferat	
8. maj 2022 

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

Afbud:  
Næste møde: 12. juni 2022 kl. 19.30, kulturzonen 

1. Valg af referent 

Marianne Ahlquist 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  

Referatet er godkendt 

3. Status fra formanden 

o Vedr. fjernvarme, så er regeringen kommet med udmelding om, at alle husejere, 
som anvender gas- eller oliefyr vil modtage en oplysning inden udgangen af 2022 om 
muligheden for fjernvarme. Så vi vil ikke undersøge yderligere i forbindelse med 
tilslutning til fjernvarme 

o Advokaten har sendt et opdateret referat fra generalforsamlingen, som er klart til at 
blive sendt til trykkeren. 

4. Status fra udvalg 

o Økonomiudvalg 
§ Indtil banken modtager et underskrevet referat fra den ordinære 

generalforsamling og opdaterede vedtægter, så har banken låst vores konti 
§ Der er sendt rykkere ud  

o Vejudvalg 
§ Ud fra de henvendelser, der kommer løbende vedr. veje og rør og ledninger, 

vil der blive oprettet en FAQ, som vil blive lagt på vores hjemmeside  
§ Vi har haft møde med Hartvig med henblik på at få afklaret ejerskabet af 

afvandingen i vores veje 
§ Vi har aftalt, at der bliver bestilt et landinspektørfirma, da de vil være dem, 

som bedst vil kunne hjælpe os i forhold til ejerskabet i forhold til afvanding 
§ Vi har aftalt, at vi bestiller en rapport, hvor bl.a. vores vejes beskaffenhed 

bliver afklaret 
§ Bemanding: Marianne og Thomas 

 
o Festudvalg 

§ Jubilæumsfest på kulturzonen: Vi undersøger hvilke datoer der er mulige i 
slut august eller september.  

§ Stine har skrevet på facebook og spurgt om der er nogen, som er 
interesseret i at være med til at arrangere festen.  

§ Bemanding: Stine og Marianne 
o Sekretariatet 
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§ Vedtægterne skal opdateres med ændringerne fra generalforsamlingen 
§ Referat fra generalforsamlingen bliver omdelt, når det er underskrevet og 

printet  
§ Mød bestyrelsen: Første gang er den 12. juni kl. 18.30 – 19.30 på 

kulturzonen. Så afholder vi bestyrelsesmøde fra 19.30 – 21.30 
§ Bemanding: Stine  

 

5. Næste bestyrelses møde 

12. juni 2022 

 

6. Eventuelt 

• Thomas har deltaget i et orienteringsmøde omkring den kommende ændring af 
lokalplanen, og har sendt præsentationen rundt til os alle. 

 

 

 


