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Ideer til forbedringer af Kaningården torsdag d. 3. oktober 20-21.  
Skal der kunst på væggene? Mangler der nogle møbler? Skal dørene åbnes hver uge? Fortsæt 
selv rækken af spørgsmål. Som opfølgning på vores spørgeskemaundersøgelse sidste år, 
holder vi torsdag den 3. Oktober kl. 20-21 et møde hvor man kan komme med ideer og forslag 
til forbedringer af Kaningården. Tilmelding er ikke nødvendig, men er du forhindret i at komme 
og har nogle forslag, er du velkommen til at sende dem til kaningaarden@nybringe.dk.  
Mødested: Kaningården! 
 
Brætspilsaften 
Efter en hyggelig aften i slutningen af august, blev det besluttet at arrangere endnu en 
brætspilsaften. Næste gang er onsdag den 2. Oktober kl. 20 i Kaningården. For at være med, skal 
du blot møde op. Hvis du har et godt brætspil, så kan du tage det med. Eksempler på spil der kan 
blive spillet: Settlers, Ticket to Ride, Skak, Backgammon, Codenames, Power Grid, 7 Wonders, og hvad 
der ellers lige er på lager. 
 
Høringssvar angående flyvning med veteranfly 
I forbindelse med den udvidede høring omkring flyvning med veteranfly på flyvepladsen, blev 
der fra Jonstrup89 taget initiativ til at indsende et fælles høringssvar for de berørte 
grundejerforeninger. Hovedparten af de berørte grundejerforeninger deltog i arbejdet, herunder 
også NBGF. Det fælles høringssvar er vedhæftet dette nyhedsbrev. Hovedpointerne er, at der 
henstilles til et begrænset antal flyvninger på fastlagte dage. Dette tilgodeser sikkerhed på 
området samt mulighed for at nysgerrige kan tilgå flyvepladsen på netop disse dage. Derudover 
henstilles til, at tilladelsen bliver givet i en prøveperiode på 5 år.  
 
Høringssvar angående stier på flyvestationen 
NBGF har indgivet et høringssvar i forbindelse med høringen omkring nye stier på 
flyvestationen. Høringssvaret er vedhæftet denne mail. Grundet meget kort høringsfrist fra 
kommunens side var det ikke muligt at finde en dato til et fælles møde om høringssvaret. Vi fik 
dog input, både for og imod de nye stier, fra en lille håndfuld beboere per mail. Som 
udgangspunkt er vi tilfredse med at stierne tættest på NBGF ikke er oplyste, og vi har desuden 
anmodet kommunen om at sikre, at der ikke bliver mulighed for indkig til de nærmeste naboer. 
 
Parkering på græsset 
Husk at parkering på græsarealerne ikke er tilladt. Det skaber dårlige oversigtsforhold og 
ødelægger græsset. Mind venligst jeres gæster, hvis de parkerer på græsset. 
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