Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
9. Februar 2020
Spørgeskemaundersøgelse omkring græs
I 2019 besluttede generalforsamlingen som et forsøg at udlægge dele af græsarealerne som eng. For at
få indtryk af hvordan I har opfattet forsøget vil vi derfor jer om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen:

https://forms.gle/6vVgLQNXLcWvs2o99. Vi henstiller til én besvarelse per husstand og
værdsætter hvis I vil uddybe svarene i fritekstfelterne.
Bemærk at emnet om ukrudtsbekæmpelse vil blive behandlet særskilt, og derfor ikke indgår i dette
spørgeskema.

Fastelavn - Søndag den 23. februar 2020 kl 14.00, på legepladsen ved Bringebakken, afholdes

fastelavn i grundejerforeningen.
Vi starter med tøndeslagning i to aldersgrupper og der vil være lækre sager i tønderne. Vi fejrer konger og
dronninger og uddeler en præmie for bedste udklædning.
Efter tøndeslagning serveres fastelavnsboller til alle tilmeldte, juice til børnene og kaffe/te til de voksne.
PRIS: 20 kr. pr. barn (voksne er gratis).
TILMELDING: Betal via mobile pay på nummer: 7418HW ’NBG fastelavn’ senest d 19 februar.
VIGTIGT… Skriv antal børn og antal voksne i kommentarfeltet når der indbetales via mobile pay.

Røg fra brændeovne
Brændeovne kan være hyggelige og give en god varme i huset. De kan desværre også ose og
genere naboerne. Sørg for at fyre rigtigt så din brændeovn ryger så lidt som muligt. Få gode råd fra
Mijøstyrelsens guide: https://braendefyringsportalen.dk/borger/rygestop-guide-for-braendeovne/. Er
der interesse for det kan vi også arrangere et møde med en skorstensfejer.
På samme hjemmeside er der også gode råd til hvordan man snakker med sin nabo om, at man
bliver generet af røgen:
https://braendefyringsportalen.dk/borger/problemer-med-roeg/nabosnak-om-braenderoeg/

Status på høringssvar fra veteranflyveklubben
By- og Boligudvalget behandlede den 16. Januar høringen omkring tilladelse til flyvning med
veteranfly. NBGF havde sammen med Jonstrup89 og de fleste andre grundejerforeninger i
området indsendt et fælles høringssvar med henblik på at få reduceret antallet og tidspunkterne
for flyvning. Udvalget besluttede dog at fastholde 400 operationer, men med nogle
begrænsninger på flyvetiderne og for en kortere periode. Der vil blive etableret et forum med
henblik på løbende dialog og at gennemføre en evaluering allerede efter et år.

Generalforsamling
Årets generalforsamling er fastlagt til tirsdag den 21. April. Mere info følger, men reserver
datoen allerede nu.
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