
Nørremarkens	  Grundejerforening	  
	  

Generalforsamlingen	  30.	  marts	  2016	  

Bestyrelsens	  beretning	  vedr.	  vejformænd	  	  	  	  

	  

Ved	  generalforsamlingen	  i	  marts	  2015	  foreslog	  et	  medlem,	  at	  hver	  vej	  kunne	  have	  en	  vejformand,	  som	  
kunne	  fungerer	  som	  bindeled	  mellem	  bestyrelse	  og	  beboerne	  samt	  løse	  nogle	  praktiske	  opgaver.	  	  

På	  det	  efterfølgende	  bestyrelsesmøde	  i	  maj	  2015,	  besluttede	  bestyrelsen	  at	  sætte	  vejformands-‐projektet	  i	  
gang.	  Ulla	  Juhl	  blev	  tovholder	  på	  projektet.	  

Brev	  til	  alle	  beboere	  blev	  uddelt	  i	  begyndelsen	  af	  august	  2015	  sammen	  med	  en	  reklame-‐folder	  om	  
Nørremarkens	  Grundejerforening.	  

I	  løbet	  af	  september/oktober	  meldte	  15	  beboere	  tilbage,	  at	  de	  gerne	  ville	  være	  vejformænd	  og	  deltage	  i	  et	  
kommende	  møde	  for	  denne	  gruppe.	  	  De	  15	  beboere	  repræsenterer	  18	  veje	  i	  Nørremarken.	  Antallet	  af	  
beboede	  veje	  er	  på	  36;	  der	  mangler	  repræsentation	  fra	  18	  veje!	  

Det	  første	  møde	  med	  de	  tilmeldte	  vejformænd	  blev	  holdt	  i	  Tennishuset	  medio	  november.	  	  

Der	  var	  enighed	  om,	  at	  det	  var	  en	  god	  idé	  at	  have	  et	  forum	  bestående	  af	  en	  repræsentant	  fra	  hver	  vej.	  

Gruppen	  besluttede	  nogle	  praktiske	  opgaver	  for	  vejformænd,	  og	  at	  der	  fast	  skulle	  planlægges	  et	  møde	  en	  
gang	  årligt	  i	  oktober.	  	  	  

• Bindeled	  mellem	  bestyrelse	  og	  husstande	  på	  de	  enkelte	  veje	  
• Komme	  med	  ideer	  til	  arrangementer	  for	  beboere	  i	  Nørremarken	  
• Fordele	  post	  til	  husstande	  på	  ”egen	  vej”	  (bestyrelsen	  afleverer	  til	  vejformand)	  
• Byde	  nye	  beboere	  velkomne	  med	  en	  blomst	  (100	  kr),	  som	  betales	  af	  grundejerforeningen.	  	  

På	  mødet	  fremkom	  ønsker	  om,	  at	  der	  var	  flere	  aktiviteter/arrangementer	  for	  beboerne	  i	  Nørremarken.	  

Det	  blev	  nævnt,	  at	  det	  ikke	  kun	  var	  bestyrelsen,	  der	  kom	  med	  aktivitetsforslag.	  Der	  kunne	  være	  ad	  hoc-‐
udvalg	  til	  forskellige	  aktiviteter.	  

Der	  blev	  opfordret	  til,	  at	  vejformænd	  deltager	  i	  den	  årlige	  generalforsamling.	  

Referat	  af	  første	  møde	  med	  vejformænd	  er	  tilgængeligt	  på	  hjemmesiden.	  

	  

Ulla	  Juhl	  

	  	  	  	  


