
	
Referat	af	møde	med	vejformænd		
Afholdt	den	15.	november	2016	kl.	19.30	–	21	i	Tennisklubbens	café	

10	vejformænd	deltog	i	mødet	-	men	jeg	har	valgt	at	sende	det	til	samtlige.		
Såfremt	der	er	nogle,	der	ønsker	at	blive	slettet	fra	mailing	listen	eller	har	ændringer	venligst	tilbagekom,	tak.	
	
Gitte	Seeberg	 	 Ardenvej	
Jesper	Frederiksen	 Broagervej	
Morten	Lønsbo		 Brodalsvej	
Kurt	Olsen	 	 Dybølvej	
Jette	Nielsen	 	 Ulitsvej	
Marie	&	Philp	Lauritsen	 Ulstedvej	
Birthe	Holm	Hansen	 Dybvadvej	
Hans	Henrik	Hansen	 Farstrupvej,	Farsøvej,	Gennervej	
Pia	Kongsted	 	 Barritvej	
Elisabeth	Schøning	 Blåhøjvej	
Niels	Nielsen	 	 Frøslevvej	
Hanne	Rathje	 	 Hornumvej	
Nils	Nielsen	 	 Hornumvej	
Finn	Hede	Sørensen	 Lønstrupvej	
Peter	Ambs-Thomsen		 Lysbrovej	
Carina	Jacobsen		 Rejsbyvej,	Roslevvej	
Bruno	Slotmann	 Saltumvej	
Margit	Lund	 	 Sporupvej	
Jan	Vendelboe	 	 Uldumvej	
Dan	Bylund	 	 Jelsvej,	Lønborgvej	
Christina	Hatting	 Veggervej	
Kim	Aabro	 	 Veggervej	
Lene	Godskesen	 Ørnhøjvej	
Claus	Rolin	 	 Ørnhøjvej	

 

Dagsordenen: 

• Gennemgang af sidste møde referat. 

• Hvilke områder skal en vejformand tage sig af? 

• uddeling af klister mærker ' hundeposer ' til affaldsspande 

• Uddeling af 'Ny i Nørremarken' & 'Grundejer i Nørremarken' brochure.  

• Oversigt over grundejerforeningsmedlemmer på den enkelte vej 

• Mailadresser på alle vejformænd 

• Andre opgaver for vejformænd? 

• Eventuelt  



Fra Birte Holm Hansen, Dybvadvej 9: Jeg kan desværre ikke komme, skal i teatret. Jeg kunne foreslå at 
grundejerforeningen holder juletræsfest hvis det er muligt at leje f.eks. vandrerhjemmet. Man kunne så 
efterfølgende opstille juletræet med lys på fodboldbanen til glæde for beboerne i december måned.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Gennemgang af sidste møde referat. 

Ingen	kommentarer	

• Hvilke områder skal en vejformand tage sig af? 

Uændret:		

	Opgaver	for	vejformænd:	

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.	Regningen	sendes	til	kasserer	
Claus	Rolin,	Ørnhøjvej	2,	mailadresse:	leneclaus@email.dk		eller		Claus.rolin@cpkelco.com		

	

• Uddeling af klister mærker ' hundeposer ' til affaldsspande. 

Mærkerne bør placeres på affaldsspande tæt på fortovet. Jeg har flere såfremt påkrævet. 

 

• Uddeling af 'Ny i Nørremarken' & 'Grundejer i Nørremarken' brochure.  

Deltagerne tog nogle stykker af hver - disse kan også finde på forenings hjemmeside.  

 

• Oversigt over grundejerforeningsmedlemmer på den enkelte vej. 

Der	er	pt.	ca.	176	medlemmer	af	”	Nørremarkens	Grundejerforeningen”	ud	af	de	i	alt	ca.	380	boliger	i	Nørremarken.	
Oversigt over medlemmer de enkelte veje blev udleveret.  

Der blev diskuteret forskellige tiltag (også drastiske), om hvordan vi kan få alle husstande med og - men det er jo 
frilligt.      

 

• Mailadresser på alle vejformænd 

Såfremt nogle ændringer venligst tilbagekom. 

 

• Andre opgaver for vejformænd? 



Dette	pkt.	blev	diskuteret	ret	intensivt	og	aktiviteter	så	som	børneloppemarkedet	var	en	rigtig	god	ide.	Men	også	nye	
arrangementer	f.eks.:	løbeture,	loppemarked,	fodbold,	fastelavn	fest,	Halloween	m.m.	Konklusionen	var,	at	det	er	
'ildsjæle',	der	må	arrangere	disse	aktiviteter,	og	evt.	behov	for	tilskud	fra	bestyrelsen	for	Nørremarkens	Grundejerforening	
bør	fremsende	i	god	tid.	

Facebook	Gruppens	hjemmeside:	'	Nørremarken	Køge,	Social	'	er	en	rigtig	god	måde	at	få	disse	arrangementer	offentligt	
gjort	(det	er	nok	også	her	de	fleste	aktive	deltagere	findes	så	som	nylige	tilflyttere	eller	unge	og	med	børn	-	idet	mange	af	
os	gamle	er	temmelig	satte)				

 

• Eventuelt  

Konklusionen	om	indkomne	forslag	om	juletræsfest	var,	at	det	var	en	god	ide,	men	at	lige	præcis	i	jule	måneder	havde	alle	
rimeligt	travlt	og	især	småbørnsforældrene.	Men	forslaget	blev	sendt	vidre	til	kasser	Claus	for	videre	behandlig	i	
bestyrelsen				

Information	vedr.	Facebook	Gruppen's	hjemmesiden:	'	Nørremarken	Køge,	Social	'	-	bør	inkluderes	i	punktet	'Til	
Ejendomsmægelere'	under	Grundejerforenings	hjemmeside.				

Idet	der	stadig	mangler	en	del	vejformænd,	oplyste	kasser	Claus,	at	indkaldelse	til	Generalforsamling	&	Kontingent	
Indbetaling	nok	bør	fortsætte	på	den	nuværende	måde,	så	vi	er	sikre	på	at	samtlige	husstande	bliver	informeret.						

Ligeledes	bør	indkaldelsen	til	Generalforsamling	&	Kontingent	opslås	på	Facebook	Gruppen's	hjemmesiden:	'	Nørremarken	
Køge,	Social	'		

	

	

Referent	

Hans-Henrik	Hansen	

Farsøvej	1	

	

	
	


