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Borgermøde ved Hangar 2 omkring Veteranflyveklubbens ansøgning 
Bestyrelsen deltog, sammen med rigtigt mange andre, til borgermødet om flyveklubbens 
ansøgning. Mødet var tænkt som en mulighed for, at fremmødte borgere kunne stille 
opklarende spørgsmål. Der var en gennemgang af høringsmaterialet fra kommunen og støjtest 
med en flyver. Der var stærke holdninger til emnet og mange bekymringer blev luftet: støj, 
sikkerhed, miljø, øget trafik, dyreliv, m.m. 
Ud fra støjtesten er det bestyrelsens vurdering at NBGF ikke vil blive generet af støj fra starter 
og landinger. Flyver de hen over NBGF vil det dog give anledning til støjgener. Vi fastholder 
indtil videre vores høringssvar indsendt i efteråret, men samarbejder med Jonstrup89 og de 
andre grundejerforeninger i området om at indsende et fælles opdateret høringssvar. 
 
 
Status på arbejdsgruppens arbejde med ukrudtsbekæmpelse 
Det blev på generalforsamlingen besluttet at stoppe anvendelse af kemisk ukrudtsbekæmpelse og 
nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med alternative forslag til bekæmpelse inden den 1. Juli 
2019.  
Generelle betragtninger fra gruppen: 
·      Arbejdsgruppen ønsker ikke/tror ikke på at vi kan stoppe fuldstændigt med 

ukrudtsbekæmpelse i vores områder, hverken på stier, beplantninger eller som bekæmpelse 
af særlige aggressive arter. 

·      Arbejdsgruppen ønsker ikke at lade ukrudtsbekæmpelsen være op til de enkelte beboere. 
Der er bekymring for, at det ikke bliver gjort og at der bliver for store forskelle mellem de 
enkelte områder. 

·      Arbejdsgruppen ønsker ikke at udlægge et område, som forsøg i forhold til 
nul-ukrudtsbekæmpelse 

På baggrund af disse betragtninger foreslog arbejdsgruppen at ukrudt bekæmpes på følgende 
måde: 
- Stier: Termisk (gasbrænder) 
- Rammebeplantning: Mekanisk (slåning/buskrydning) 
- Nærområderne: Termisk og mekanisk 

Vi har desværre en del forskellige invasive arter i området, herunder Bjørneklo. Vi ønsker også 
at disse skal bekæmpes i henhold til ovenstående retningslinjer. Såfremt Vækst&Miljø 
mener det er nødvendigt at anvende kemisk bekæmpelse af de invasive arter har de 
foreslået at bruge Ecostyle TopGun. Ifølge Vækst&Miljø er dette produkt godkendt til 
økologisk landbrug. Sprøjtemiddel vil kun blive anvendt efter forudgående kontakt til og 
dispensation fra bestyrelsen, og kun hvor de andre metoder ikke skønnes effektive. Ved 
fund af Japansk Pileurt, kan der evt. være behov for anvendelse af et andet til formålet 
godkendt middel. 



Finansieringen af den alternative ukrudtsbekæmpelse er indtil næste generalforsamling sikret 
ved at tage nogle midler fra en konto til genbeplantning. På GF2020 skal der vedtages en 
langsigtet plan for hvordan vi også fremover finansierer ukrudtsbekæmpelse.  

På stibelægningen Krudthusstien og Bakkestien (se kortet længere nede), foretages der i 
perioden, som forsøg, ikke ukrudtsbekæmpelse. 

 
 
 
Tilstoppet afløb 
Der er regelmæssigt husstande der har problemer med tilstoppede afløb. På vores facebook 
gruppe ‘Ny Bringe Grundejerforening’ har der været en del erfaringsudveksling. Anbefalingen er 
at få en videoinspektion sammen med varmtvandsspuling. Prisen er næsten det samme, og det 
sikrer en meget bedre rensning der forhåbentligt holder i mange år. 
 

 
 
Stinavnekonkurrencen - kort 
Forud for generalforsamlingen 2019 afholdt bestyrelsen en stinavnekonkurrence. Det er der 
kommet følgende stinavne ud af.  



 
 
 
 
Grundejerforeningens trailer 
Private trailere fylder rundt om i foreningen. Vi vil derfor gerne opfordre til i stedet at anvende 
grundejerforeningens fælles trailer. Den står ved Bringestien i budskadset ind mod Krudthusets 
legeplads. Det er en 2-akslet trailer fra 2018, der kan bære 750 kg.  
Vi vil lave en forsøgsordning, hvor det resten af året er gratis at låne den én dag, herefter er 
prisen 75 kr/dag. Se vilkår for udlejning på http://nybringe.dk/udl%C3%A5n.html 
 
Seniorakademi i Jonstrup 
En initiativgruppe undersøger i øjeblikket, om der interesse for et seniorakademi i Jonstrup. 
Tanken er at skabe kultur- motions- og fritidsaktiviteter sammen med borgere i Jonstrup og 
omegn. I den forbindelse vil vi gerne høre nærmere om, hvilke aktiviteter, der er interesse for, 
og sender vi et lille spørgeskema ud. 
Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som du kommer ind på ved at følge dette 
link: Spørgeskemaundersøgelse om seniorakademiet i Jonstrup 
Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym – med mindre du selv angiver dit navn. 
Vi gør svarene op og inviterer til et borgermøde torsdag den 19. september kl. 19.30 i 
Jonstruphus. Hvis du vil vide mere inden du svarer, er du velkommen til at kontakte Ole Fabech 
mobil 5139 6837, mail fabech@city.dk  
 
 

http://nybringe.dk/udl%C3%A5n.html
https://da.surveymonkey.com/r/STB9DTN


 
Udskiftning i bestyrelsen 
Kenneth Kjemtrup har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi vil gerne takke for Kenneth for hans 
store arbejdsindsats og samtidig byde Marianne Prior velkommen i stedet. 
Marianne bor i Bringekrogen 28. 
 
 
God sommer.  
 
Mvh 
Morten, Allan, René, Rune, Maja & Morten 


