Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
22. Juni 2018

Sankt Hans
Grundet afbrændingsforbuddet må vi desværre aflyse vores Sankt Hans bål i år.
Vi vil gerne sige tak til de medlemmer, der havde brænde klar og håber vi kan samle
meget godt brænde sammen til et flot Sankt Hans bål næste år.
God Sankt Hans.

Udlæg og regnskabssystem
Vi har endelig fået adgang til foreningens konti og alle der har haft udlæg de seneste
par måneder bør have fået deres penge refunderet nu. Har du spørgsmål er du
velkommen til at skrive til kasserer@nybringe.dk.
Som drøftet på generalforsamlingen var der behov for at gøre noget ved vores
regnskabssystem eller overveje brugen af en revisor. Vi har analyseret mulighederne og
valget er faldet på online regnskabssystemet Dinero. Vi vil i den kommende tid teste
dette system.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside kunne godt trænge til en opgradering og finpudsning. Er der nogle i
foreningen, der har erfaring med hjemmeside design, som kunne tænke sig at hjælpe
med en ny hjemmeside? Bestyrelsen skal nok definere indhold og stå for daglig
vedligehold. Hvis du har, så skrive til bestyrelsen på bestyrelse@nybringe.dk.

Klager
Som opfølgning på klagen over Lokalplan 121-1 har NBGF fået refunderet klagegebyret
på 1800 kr. Bestyrelsen er desuden blevet gjort bekendt med at minimum én husstand
har valgt at opretholde klagen som privatperson. Såfremt andre ønsker at opretholde
klagen henvises til tidligere rundsendte vejledning.

Bestyrelsen har besluttet at trække klagerne over Kommuneplanen og Flyvestationen
tilbage, da vi mener grundejerforenings interesser bliver varetaget bedre gennem en
konstruktiv dialog med kommunen.

Arrangementer generelt
Vi ønsker at have nogle faste arrangementer i kalenderen hvert år og for vi ønsker
derfor at skabe en aktivitetsgruppe der vil hjælpe med at afvikle disse. Der er allerede
nogle arrangementer i støbeskeen og nogle der har meldt sig til at deltage i en
aktivitetsgruppe. Vi kan dog godt bruge flere. Skriv til Maja på majbel85@gmail.com
hvis du har lyst til at komme med på mailinglisten for aktivitetsgruppen.

