
Ny Bringe Grundejerforening 
Referat af ordinær generalforsamling 19. april 2017 

i Kaningården kl. 20-21:15 

 

17 husstande var fremmødt. Formanden bød velkommen, og meddelte at behandling af 
dagsordenens punkt 4 Budget for 2018 vil blive flyttet til efter afholdelse af valg til bestyrelsen. 
Dette skyldes, at det ikke er lykkes at finde en kandidat til kassererposten. Hvis der ikke er nogen 
af de fremmødte, der er villig til at overtage denne bestyrelsespost, må vi hyre professionel hjælp 
ude i byen, og det er der ikke taget højde for i budget for 2018 i det udsendte materiale, og så må 
budgettet hæves. 

Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent. 
Kurt Feldborg BB74 blev valgt. 

Pkt. 2 Formandens beretning. 
Formanden omtalte kort den udsendte skriftlige beretning, og spurgte om der var spørgsmål eller 
bemærkninger hertil. 
I forbindelse med vejvedligeholdelse blev der opfordret til at opmale parkeringsbåse da de farvede 
SF-sten der skulle vise dette efterhånden har mistet farven 
Vedrørende Yousee kontrakten blev der spurgt om prisen blev mindre da Yousee fjernede 
radiosignalet. Det gjorde den ikke. Stueantenne til radio kan rekvireres gratis hos Yousee. 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab for 2016. 
Da den fungerende kasserer er udtrådt af bestyrelsen forelagde formanden regnskabet som er 
underskrevet af bestyrelsen og af foreningens 2 revisorer. Der var ingen bemærkninger til 
regnskabet, der blev godkendt. 

Pkt. 4 Forslag til budget for 2018. Se efterfølgende 

Pkt. 5 Valg af formand. 
Heidi Storck BT 18 blev genvalgt 

Pkt. 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Allan Nielsen BB 54 er i årets løb indtrådt i bestyrelsen. Han blev genvalgt for en 2 årig periode. 
Efter ihærdig opfordring fra bestyrelsen sagde følgende ja til at blive valgt til bestyrelsen: 
Eva Madsen BT 4  i kassererfunktionen for  2 år 
Kurt Dalsgaard BT 22 i funktionen gøre regnskabet klar til revision for  2 år 
Helen Klavsen BB 6 for 1 år 

 



Pkt. 7 Valg af 3 suppleanter for 1 år 

Birthe Lykke BB 51 blev valgt, de to øvrige suppleantposter er vacante 

Pkt. 8 valg af 2 revisorer. 
Begge revisorer Steen Damsgaard BK 62 og Bo Søgaard BB20 er villig til genvalg men opfordre 
interesserede nye at tiltræde. Ingen ønskede tiltræde som revisor. Begge eksisterende revisorer 
blev genvalgt. 

Pkt. 9 Valg af revisorsuppleant. 
Lars Nilsson BK64 blev genvalgt 

Pkt. 4 Forslag til budget for 2018. 
Da det lykkedes at besætte kassererposten behøves budgettet ikke at ændres af denne grund. 
Budgettet operer med uændret kontingent, men det kan i årene der kommer blive nødvendigt at 
hæve kontingentet. 
Der blev stillet forslag om at hæve udgifterne med 50.000 kr. til opmaling af P-båse. Der blev 
modargumenteret at beløbet ikke var nok hvis alle P-båse i hele bebyggelsen skulle males op, og 
der burde udarbejdes et gennemarbejdet forslag med indhentet pris. Forslag om at hæve 
budgettet med 50.000 kr. blev sat til afstemning ved håndsoprækning. 2 husstande stemte for at 
hæve budgettet. 15 husstande stemte imod. Forslaget til budget blev godkendt. 

Pkt. 10 Eventuelt. 
Generalforsamlingen opfordrede til at der ikke opmagasineres byggematerialer /skrammel på 
gæste P-pladser. 

Generalforsamlingen spurgte ind til, hvad Ny Bringe Grundejerforening havde gjort for at 
samarbejde med Jonstrup 89 om Sydlejren. Formanden gjorde opmærksom på 
formålsvedtægterne for Jonstrup 89 og spurgte om det ville være relevant at medlemmerne fik 
genfremsendt materiale herom.  Generalforsamlingen takkede ja hertil.  

Formanden nævnte at vi påregner at holde Sct. Hans bål i år men opfordre folk til at melde sig til 
at være med til at arrangere det. 

Der blev opfordret til at bestyrelsen arbejdede for at der ville komme fælles container for plast og 
metal ved siden af de 2 eksisterende containere for papir og glas, i stedet for at hvert hus skal 
have 3 affaldsbeholdere. Bestyrelsen gjorde opmærksom på at det har de netop arbejdet for i 
høringssvar til kommunen, og at den nye affaldsordning ikke gælder for rækkehuse og er frivillig 
for enfamiliehuse. I øvrigt arbejder kommunen på ordning for rækkehuse. 

 

______________________________                                ___________________________ 
             Dirigent  Kurt Feldborg                                                         Formand Heidi Storck 
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Heidi Storck

Fra: Nybringe grundejerforening <info@nybringe.dk>
Sendt: 2. september 2015 00:47
Til:

Emne: Nyhedsbrev og indkaldelse til Formøde d. 6/9-15 kl. 17

Kære medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening 
 
Der indkaldes hermed til Formøde  
 

6. september 2015 
kl. 17 
Kaningården 
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Formålet er, at forberede spørgsmål til mødet d. 10. september 2015 om udvikling af Sydlejren, som Jonstrup 89 afholder, samt arbejde for, at der opnås 
enighed i Jonstrup i synspunkterne herpå. 
 
Dagsordenen for formødet er: 
 

1. Velkomst 
2. Oplæg fra tidligere ansat på flyvestationen 
3. Drøftelse 
4. Det videre forløb 
5. Opsamling 

Vi ved godt, at det er med kort varsel, men vi håber, at så mange som muligt møder op - både d. 6/9 og d. 10/9. 
 
Mere Information 
Få mere information om planlægningen af Sydlejren via dette link, som er fundet på kommunens 
hjemmeside: http://www.furesoe.dk/Kommunen/Byudvikling/FlyvestationVaerloese/Planlaegning%20af%20Sydlejren.aspx Linket indeholder henvisning til 
den nyeste trafikanalyse fra Rambøll, som er fra Juli 2015. 
 
Nyhedsbrev 
 
Nedenfor i linket finder I det sidste nyhedsbrev. Her finder I nyheder af mere generl karakter: 
 
http://nyt.nybringe.dk/#post5 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Nybringe Grundejerforeningen 
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Heidi Storck

Fra: Formand for Ny Bringe Grundejerforening <formand@nybringe.dk>
Sendt: 11. september 2015 10:41
Til: pkl@jonstrup89.dk; jens.d@jonstrup89.dk; lars@jonstrup89.dk; bos@jonstrup89.dk; hsaarup@jonstrup89.dk; steen@jonstrup89.dk; frank@jonstrup89.dk; leif@jonstrup89.dk
Cc: bestyrelse@nybringe.dk
Emne: SV: Taletid på borgermødet d. 10/9 -15
Vedhæftede filer: Sydlejren Ny Bringe Grundejerfoerning.ppt

Hej 
 
Tak for taletid i går aftes. 
Vedhæftet inputtene, der blev præsenteret fra Ny Bringe Grundejerforening. 
Inputtene blev indsamlet d. 6/9-15 på et møde i grundejerforeningen, indkaldt med tre-fire dages varsel. 
 
Som I kan se har der fra grundejerforeningens side været en løsningsfokuseret tilgang til vores ønsker om at: 
 

• Støjpåvirkning af eksisterende boliger skal begrænses 
• Trafiksikkerhed opprioriteres 
• At der først kommer biltrafik på Perimetervej efter at der er opført huse til beboelse i Sydlejren. 

 
Da vi ikke kunne få oplysning om, hvornår Jonstrup 89 forventer at have et høringssvar parat, og da vi føler os usikre på, om vores synspunkter vil blive repræsenteret i 
høringssvaret fra Jonstrup 89 forbeholder vi os ret til at sende en selvstændig kommentar om helhedsplanen i Sydlejren. 
 
Vi noterer os samtidig, at Flyvestationsudvalget ikke har konsulteret Jonstrup89 om udviklingen af Sydlejren, som angivet i kommissoriet for Flyvestationsudvalget. 
 
Med venlig hilsen 
 
Heidi Storck, fmd. Ny Bringe Grundejerforening 
Bringetoften 18, Jonstrup 
3500 Værløse 
tlf.: 25337448 
formand@nybringe.dk 
 
 

Fra: Formand for Ny Bringe Grundejerforening [mailto:formand@nybringe.dk]  
Sendt: 2. september 2015 00:53 
Til: 'pkl@jonstrup89.dk'; 'jens.d@jonstrup89.dk'; 'lars@jonstrup89.dk'; 'bos@jonstrup89.dk'; 'hsaarup@jonstrup89.dk'; 'steen@jonstrup89.dk'; 'frank@jonstrup89.dk'; 
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'leif@jonstrup89.dk' 
Cc: bestyrelse@nybringe.dk 
Emne: Taletid på borgermødet d. 10/9 -15 
 
Kære Jonstrup 89 
 
På vegne af bestyrelsen i Ny Bringe Grundejerforening skal jeg hermed anmode om, at der bliver afsat taletid til en repræsentant fra Ny Bringe Grundejerforening på mødet 
d. 10/9-15, som afholdes af Jonstrup89. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Heidi Storck, fmd. Ny Bringe Grundejerforening 
Bringetoften 18, Jonstrup 
3500 Værløse 
tlf.: 25337448 
formand@nybringe.dk 
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Støj og Trafiksikkerhed

• Støjpåvirkning af eksisterende boliger skal 
begrænses

• Trafiksikkerhed opprioriteres

• Først huse, så trafik på Perimetervej
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Støj og Trafiksikkerhed
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Bygningskrav og støj

1976
2014

FørNu

10. Sepotember 2015 Ny Bringe Grundejerforening 3



Perimetervej ligger højere end 
Bringevej
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Vejforslag 1 Gang og Cykelsti

Biltrafik
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Vejforslag 2 Gang og Cykelsti

Biltrafik
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Vejforslag 3 Gang og Cykelsti

Biltrafik
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Trafikforslag 4 Sænk Perimetervej
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Trafiksikkerhed ved skolen

• Ingen trafik fra Perimetervej forbi Skolen

• Beboere i Det Ny Jonstrup skal kunne 
bringe deres børn til indskolingen i 
Jonstrup 
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Flyt lågen til Flyvestationen længere mod syd og 
lav en stor parkeringsplads ved Sydvagten
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Skilteskov
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Miljø- og Fødevaremimisteriet

Miljøstyrelsen

Uddrag fra kampagnen 

”Rolig bolig” 

TAG VEJSTØJ ALVORLIGT

Trafikstøj

Støj fra trafikken er den væsentligste kilde til generende og sundhedsskadelig støj i Danmark. 

Sundhedseffekter af vejstøj 

Trafikken er den væsentligste kilde til støjbelastningen i Danmark. 

Vejstøj kan ifølge WHO medføre gener som søvnproblemer, træthed, hovedpine, forøget blodtryk, hormonelle virkninger, stress og forøget

risiko for hjertesygdomme. 

Der er også indikationer på, at børn, der udsættes for vedvarende ekstern støj, har risiko for indlæringsproblemer.

Sammenhæng mellem blodprop i hjertet og vejstøj

En undersøgelse fra 2012 fra Mette Sørensen (Kræftens Bekæmpelse) bekræfter, at vejstøj giver en forøget risiko for blodprop i 

hjertet.

Undersøgelsen viser, at en 10 dB stigning i vejtrafik giver en øget risiko på 12 % for at få blodprop i hjertet. Tallene svarer til, at ca. 3,7 %

af tilfældene af blodprop i hjertet skyldes vejtrafikstøj, svarende til ca. 330 nye tilfælde hvert år i Danmark.

Kilde: http://mst.dk/borger/stoej/trafikstoej
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Gældende for Ny Bringe 
Grundejerforening
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Mangler i Trafikanalyse

• Pendlertrafik fra andre byer
• Bebyggelsesplaner i andre kommuner
• Etablering af arbejdspladser i andre 

kommuner
• Trafik til og støj fra aktiviteter på 

Naturstyrelsens og Kulturstyrelsens område
• Forklaring på, at støj kun spreder sig nordover
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Spørgsmål til tegninger

Hvorfor er der støjvold mellem Filmstationen og 
bebyggelsen mod vest?
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