
Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening 
22. Maj 2018 

 
 
Loppemarked 
Der afholdes loppemarked på Bringebakken Syd søndag den 27. Maj kl. 10-14. Der bliver over 30 
stande og vejret ser ud til at være med os☀  
Kom og hav en hyggelig dag og gør en god handel! 
 
Sankt Hans 
Grundejerforeningen arrangerer fælles Sankt Hans bål lørdag den 23. Juni kl. 21.00. Den præcise 
placering bliver meldt ud senere, men det er besluttet at lave bålet uden haveaffald. Ligger du inde 
med noget tørt træ som du gerne vil donere til bålet bedes du kontakte Ole (BT5) på 
holleufer@holleufer.dk.  
Grundejerforeningen giver pølser og man vil kunne købe øl og vand. Har du lyst til at hjælpe med at 
arrangere dette, bedes du ligeledes skrive til Ole. 
Flere nærområder har allerede planlagt fællesspisning og vi vil gerne opfordre de resterende 
nærområder til at overveje denne mulighed. 
Vi glæder os til en hyggelig aften. 
 
Klage over Lokalplan 121-1 
Klagen over Lokalplan 121-1 er nu officielt trukket tilbage. Vi ser frem til fremadrettet, at føre en 
konstruktiv dialog med kommunen, for bedst muligt at varetage grundejerforeningens interesser. 
 
Fællesarealerne 
Det er stadig Kristian (BT61) der står for udlån af trailer osv, og græsslåning, snerydning osv. 
fortsætter også som hidtil. I bestyrelsesregi er det Allan og René, som har ekstra fokus på 
fællesarealerne, samt Kenneth med fokus på vejene.  
Første opgave bliver, at vi sammen med områderne i grundejerforeningen, får skabt et overblik over 
potentielle forbedringer og reparationer. Derudover vil vi som drøftet på generalforsamlingen, 
påbegynde vurderingen af fremtidige større vedligeholdelsesopgaver mht. veje, stier og kloakering.  
 
Foreningskontoen i Jyske Bank 
Der arbejdes på en løsning, hvor vi ikke skal betale negative renter af vores 
indestående i banken. For nuværende er vi ved at få adgang til Jyske Bank kontoen og 
få et overblik over udgifterne. Status er den, at vi i Jyske Bank betaler negative renter af 
første krone på kontoen hvorimod de fleste andre banker først betaler negative renter af 
det indestående der overstiger 2 mio, hvilket effektivt er 0-renter for os. Vi undersøger 
pt. Danske Bank og Nordea som mulige banker. 
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Kort beskrivelse af den nye bestyrelse 
Morten Hannibal Madsen 
Har boet i foreningen siden 2016. Bor sammen med Maria og har Alice på 2 år.  
Arbejder som projektleder hos Topsil GlobalWafers i Frederikssund 
Morten vil som formand stå for den generelle administration af foreningen 
 
Morten Mengel Kastrup 
Har boet i foreningen siden 2017. Gift med Anne-Sofie og har Klara på 2 år 
Arbejder som Projektingeniør med speciale i design af kystfjerne stålkonstruktioner. 
Morten vil især fokusere på hvilken løsning foreningen skal have i forhold til regnskabsopgaven 
 
Rune Haubo B Christensen 
Har boet i foreningen siden 2010. Gift med Rikke og har Vibe på 9 og Mona på 8 år.  
Arbejder som selvstændig statistisk konsulent.  
Rune vil som kasserer være drivende på hvilken løsning foreningen skal have i forhold til 
regnskabsopgaven. 
 
René Løjmand 
Har boet i foreningen siden 2009. Gift med Trine og har Alfred på 5 år.  
Arbejder som konsulent i et mindre konsulenthus i København. 
René kommer til at arbejde med yderområderne og maskinpark. 
 
Kenneth Kjemtrup 
Har boet i foreningen siden 1979. Gift med Lene Herrstedt 
Arbejder som Fagprojektleder i Vejdirektoratet. Specialist i vejbygning og trafikteknik. 
Kenneth vil fokusere på fremtidige reparationer af stier, veje og kloakering.  
 
Maja Belling 
Har boet i foreningen siden 2014. Gift med Jesper og har Ida på 3 år og Clara på 6 mdr. 
Arbejder som efterforsker i politiet. 
Maja vil især fokusere på foreningens arrangementer og kontakten til områderepræsentanter. 
 
Allan Nielsen 
Har boet i foreningen siden 1981. Gift med Birgitte og har Nikolaj på 32 og Anders på 29. 
Er pensioneret lærer og naturfagsvejleder.  
Allan vil som tidligere være ansvarlig for fællesområderne og kontakten til Vækst og Miljø.  
 


