
Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening 
5. maj 2019 

 
 
 
Generalforsamling 
Tak for en god generalforsamling. Referatet er blevet godkendt og udsendt særskilt. Før 
generalforsamlingen blev der serveret et glas rødvin og en bid ost. Desuden blev de nye 
stinavne offentliggjort og vinderne af konkurrencen blev fundet. 
 
Stop for brug af sprøjtegift 
På generalforsamlingen blev det besluttet forsøgsvis at stoppe brug af sprøjtegift i 2019. Der blev 
herefter nedsat en arbejdsgruppe om ukrudtsbekæmpelse med kommissoriet inden 1 juli at 
fremkomme med forslag til anvendelse af alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse og illustrerede 
serviceniveauer. Fire personer har allerede meldt sig, men flere er meget velkomne til at deltage i 
arbejdet. Send en mail til bestyrelse@nybringe.dk hvis du er interesseret.  

 
 
Kort beskrivelse af bestyrelse 
Morten Hannibal Madsen 
Har boet i foreningen siden 2016. Bor sammen med Maria og har Alice på 3 år og Sara på 4 
mdr.  
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 3 år 
Arbejder som Projektingeniør med speciale i design af kystfjerne stålkonstruktioner. 
Morten vil især fokusere på at hjælpe med regnskab og andre administrative opgaver 
 
Rune Haubo B Christensen 
Har boet i foreningen siden 2010. Gift med Rikke og har Vibe på 10 og Mona på 9 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 6 år.  
Arbejder som konsulent i et mindre konsulenthus i København. 
René kommer til at arbejde med yderområderne og maskinpark. 
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Kenneth Kjemtrup 
Har boet i foreningen siden 1979. Gift med Lene. Har indtil pensionering den 1 marts 2019 
arbejdet som Fagprojektleder i Vejdirektoratet. Specialist i vejbygning og trafikteknik. 
Kenneth vil fokusere på vedligehold af stier, veje og kloakering.  
 
Maja Belling 
Har boet i foreningen siden 2014. Gift med Jesper og har Ida på 4 år og Clara på 1 1/2 år. 
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 33 og Anders på 30. 
Er pensioneret lærer og naturfagsvejleder.  
Allan vil som tidligere være ansvarlig for fællesområderne og kontakten til Vækst og Miljø.  
 
Herudover blev følgende valgt som suppleanter til bestyrelsen 

- Rino Hansen (BB14) 
- Marianne Prior (BK28) 
- Troels Henningsen (BK39) 

 
 
Høringssvar angående Perimetervej 
Der er nu indsendt et høringssvar angående Perimetervej (vedhæftet dette nyhedsbrev). Vi har 
forsøgt at medtage de kommentarer vi har fået på både mail og til debatmødet afholdt den 25. 
April.  
 
Trafiksikkerhedsmæssigt er placering af stiens udløb foran den lille stikvej på Bringevej 
fornuftig. Det er en langt sikrere løsning end det oprindelige forslag med udløb foran 
Bringebakken. 
Fokus i høringssvaret ligger derfor på at generne, både støj, lys og indkig, bør reduceres mest 
muligt for de nærmeste naboer. Vi er derfor kommet med en række konkrete forslag som vi 
ønsker implementeret. Samtidig ser vi også stiforbindelsen mellem Bringevej og Perimetervej 
som noget der skaber værdi for mange beboere, da vi derved får let adgang til flyvestationen og 
de mange nye faciliteter derude. 
 
 
 
Nyt fra aktivitetsudvalget 
Dette års loppemarked afholdes søndag d. 26. maj. Ny Bringe Grundejerforening afholder for tredje 
år i træk loppemarked på græsplænen ved Bringebakken Syd. Ud over loppestandene vil der bl.a. 
være salg af kaffe og kage, som kan nydes i vores dejlige grønne omgivelser. 
 



Vil du have en plads, så skriv til Maja på 24238821 og overfør 25kr med MobilePay, med navn i 
kommentarfeltet, så er din tilmelding registreret. 
 
Konkurrence om stinavne 
De nye navne blev afsløret inden generalforsamlingen begyndte. Kortet med vejnavne vil 
snarest blive uploadet til hjemmesiden. 

 
 
Stinavne (vindere) Begrundelse for valg 

1. Bringestien fører ind i området fra Bringevej 

2. - Udgår 

3. Bakkeleddet Bakke der skiller Bringebakken nord og syd 

4. Krudthusstien løber langs med den integrerede institution Krudthuset 

5. Bakkestien Lang bakke øst for Bringebakken 

6. Bringetoftestien 
Går fra søen op til Bringetoften. Forlænger Bringetoften ned mod 
mosen 

7. Møllemosestien løber langs Møllemosen 

8. Bringebakkepassagen Passage gennem Bringebakken til mosen 



9. Bringekrogstien løber mellem de to dele af Bringekrogen 

10. Nattergalesvinget Der plejede at være mange nattergale i dette sving 

11. Veststien Den vestligste sti i grundejerforeningen. 

12. Bringevængestien løber langs med Bringevænget 

13. Bringetoftebrandvejen Brandvej i Bringetoften. 

14. Nattergalestien Hør nattergalen på en smuk aftentur her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mvh 
Morten, Kenneth, Allan, René, Rune, Maja & Morten 
 


