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Først og fremmest tak for generalforsamlingen den 19. april, det var dejligt med så stort 
fremmøde. Til næste generalforsamling vil vi sørge for et lokale med siddeplads til alle. Der var 
mange gode inputs på generalforsamlingen med forslag til bestyrelsen og vi er allerede begyndt 
at kigge på mange af disse. 
 
Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen er blevet konstitueret med følgende ansvarsområder: 

● Formand, Morten Hannibal Madsen, BB 53 
● Næstformand, Morten Mengel Kastrup, BB 41 
● Kasserer, Rune Haubo, BT 7 
● Sekretær, René Løjmand, BT 27 
● Bestyrelsesmedlem (ansvar for veje og vandafledning), Kenneth Kjemstrup, BK 46 
● Bestyrelsesmedlem (ansvar for arrangementer), Maja Belling, BB 2 
● Bestyrelsesmedlem (ansvar for fællesarealerne), Allan Nielsen, BB 54 

 
Nyhedsbrev 
Vi vil forsøge at udsende nyhedsbreve jævnligt, hvori vi vil fortælle lidt om, hvad der er sket 
siden sidst. Præcis hvilket indhold der medtages og strukturen herpå, vil vi finde ud af hen ad 
vejen. Vi forventer, at hjemmesiden bliver det centrale sted, hvor alle oplysninger findes og så 
vil vi også bruge Facebook til notifikationer med link til hjemmesiden. 
 
 
Generalforsamling 
Referatet fra generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden - Generalforsamling, referat 
Fra Kirsten Svendsen og Mogens Schultz BK18 har vi modtaget følgende kommentar til 
referatet angående punktet ‘indkomne forslag’: Vores begrundelse for at trække forslaget var: 
“Vi trækker forslaget fordi, det var stillet som en støtte til den siddende bestyrelse”. 
 
 
Status på klagerne 
Bestyrelsen har skriftligt anmodet Planklagenævnet om tilbagetrækning af klagen over 
Lokalplan 121-1. Grundet meget langsom sagsbehandlingstid hos Planklagenævnet er 
anmodningen endnu ikke behandlet. Der arbejdes sideløbende med at skaffe adgang med 
digital signatur, men dette er heller ikke lykkedes endnu. Der arbejdes videre på sagen. 
Det kan samtidig oplyses at referater fra begge ekstra-ordinære generalforsamlinger er blevet 
underskrevet af både formand og dirigent. 
 

http://nybringe.dk/generalforsamlinger.html


Nyt fra Furesø Kommune 
Når Bringevej ved Måløv = Gammelvadvej (nyt vejnavn) bliver åbnet midt maj måned 
bliver Jonstrupvej lukket igen i en periode således, at der ikke er vejadgang til 
Perimetervejen herfra. Der vil fortsat være vejadgang via Søhusvej fra Jonstrupvangvej. 
Dermed er der både vejadgang østligt og vestligt til Sydlejren. Senere, når flok flytter ind 
i Sydlejren, bliver vejadgangen til Perimetervejen ad Jonstrupvej åbnet permanent, da 
de nye beboere i Sydlejren gerne skal have direkte vejadgang til at kunne handle m.m. i 
Jonstrup by. 
 
 
Loppemarked 
Der holdes loppemarked den 27. Maj kl 10-14 på græsplænerne ved Bringebakken Syd.  
Vi vil rigtig gerne have så mange med fra lokalområdet som muligt, hvis ikke som 
deltager så som besøgende, så vi kan komme hinanden ved og få en hyggelig dag. 
Det er gratis at deltage med en stand. Skriv blot til majbel85@gmail.com, så kommer du 
på deltagerlisten. 
Vi håber på dejligt vejr, men i tilfælde af det modsatte bliver arrangementet aflyst. 
 
 
Sankt Hans 
Sankt Hans er i år lørdag den 23. Juni. Der arbejdes i øjeblikket med flere forskellige 
muligheder og vi regner med, at melde mere ud i næste nyhedsbrev. 
 
 
Med venlig hilsen, 
Rune, René, Allan, Kenneth, Maja, Morten & Morten 
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