
Nørremarkens	  Grundejerforening	  
	  
Referat	  af	  møde	  med	  vejformænd	  	  
afholdt	  den	  17.	  november	  2015	  kl.	  19.30	  –	  21	  i	  Tennisklubbens	  café	  

Følgende	  13	  vejformænd	  deltog:	  
Gitte	  Seeberg	   	   Ardenvej	  
Jesper	  Frederiksen	   Broagervej	   	  
Birthe	  Holm	  Hansen	   Dybvadvej	  
Hans	  Henrik	  Hansen	   Farstrupvej,	  Farsøvej,	  Gennervej	  
Niels	  Nielsen	   	   Frøslevvej	  
Hanne	  Rathje	   	   Hornumvej	  
Finn	  Hede	  Sørensen	   Lønstrupvej	  
Peter	  Ambs-‐Thomsen	  	   Lysbrovej	  
Carina	  Jacobsen	  	   Rejsbyvej	  
Bruno	  Slotmann	   Saltumvej	  
Margit	  Lund	   	   Sporupvej	  
Jan	  Vendelboe	   	   Uldumvej	  
Claus	  Rolin	   	   Ørnhøjvej	  

Der	  er	  165	  medlemmer	  af	  ”	  Nørremarkens	  Grundejerforeningen”.	  Der	  er	  i	  alt	  390	  boliger	  i	  Nørremarken.	  	  	  

Ideen	  med	  vejformænd	  blev	  foreslået	  på	  generalforsamlingen	  i	  2015.	  16	  veje	  har	  valgt	  vejformænd,	  18	  veje	  har	  ikke	  
valgt	  vejformænd.	  	  

Der	  var	  enighed	  om,	  at	  det	  var	  en	  god	  idé	  med	  en	  repræsentant	  for	  hver	  vej	  i	  Nørremarken,	  vejformænd.	  
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	  	  

Hvordan	  skal	  vi	  få	  alle	  vejene	  med?	  Nogle	  vejformænd	  tilbyder	  at	  formidle	  det	  videre.	  Vi	  prøver	  at	  få	  lidt	  ”presse”	  på	  
via	  Onsdagsavisen	  eller	  Lørdagsavisen.	  
Vejformændene	  mødes	  én	  gang	  årligt	  i	  oktober.	  Repræsentant	  fra	  bestyrelsen	  indkalder.	  Denne	  repræsentant	  (pt.	  
Ulla	  Juhl)	  har	  mailadresser	  til	  alle	  vejformænd	  og	  kan	  sende	  og	  modtage	  mails	  til/fra	  vejformænd.	  	  
Mailadresse:	  ullajuhluj@gmail.com	  	  

Det	  var	  et	  ønske	  blandt	  de	  tilstedeværende,	  at	  Nørremarkens	  Grundejerforening	  bliver	  mere	  synlig.	  Gerne	  flere	  
aktiviteter.	  	  
Man	  kan	  ikke	  forvente,	  at	  bestyrelsen	  skal	  planlægge	  forskellige	  arrangementer;	  forslag	  om,	  at	  der	  skal	  være	  et	  
aktivitetsudvalg.	  	  	  	  	  
Der	  kom	  flere	  forslag	  til	  aktiviteter	  i	  Nørremarken,	  bl.a.	  arrangementer	  for	  børn,	  sport	  på	  det	  store	  fællesareal,	  
loppemarked,	  foredrag,	  arrangementer	  i	  naturen,	  f.eks.	  svampetur	  på	  Åsen.	  	  

Desværre	  deltager	  kun	  få	  ved	  den	  årlige	  generalforsamling	  i	  beg.	  af	  marts.	  Opfordring	  til	  at	  flere	  deltager	  i	  
generalforsamlingen.	  	  	  

Vi	  drøftede	  kort	  lokalplan	  vedr.	  Køge	  Park.	  Grundejerforeningen	  har	  udtalt	  bekymring	  især	  hvad	  angår	  trafik	  og	  støj	  i	  
forbindelse	  med	  VVM-‐redegørelsen.	  	  Nogle	  mente,	  at	  grundejerforeningen	  burde	  udtale	  sig	  nu.	  Opfordring	  til	  at	  man	  
selv	  indsender	  høringssvar	  til	  lokalplanforslaget.	  	  	  

Ønske	  om,	  at	  vi	  vedlægger	  en	  seddel	  med	  oplysning	  om,	  hvordan	  man	  melder	  sig	  ind	  i	  Nørremarkens	  
Grundejerforening.	  Vejformændene	  får	  tildelt	  et	  antal	  brochure,	  som	  blev	  lavet	  ekstra	  til	  nye	  beboere.	  	  

Referent	  
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