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Græsareal til Krudthuset 
NBGF har I mange år stillet et område af vores græsareal til rådighed for Krudthuset til stor glæde 
for børnene dernede og med mulighed for at beboere kan tilgå området udenfor normal åbningstid. 
Krudthuset er netop blevet udvidet med omkring 30 børn og de har derfor spurgt om de må benytte 
et større område af vores græsarealer. Konkret drejer henvendelsen sig om området vest for 
Krudthuset (se nedenstående kort markeret med gult). 
Bestyrelsen planlægger at sætte dette til afstemning på årets generalforsamling. Inden vi opstiller et 
konkret forslag vil vi gerne høre jeres input til det. Input kan sendes til bestyrelse@nybringe.dk. 

 
Som udgangspunkt ønsker de at bruge området som græsplæne. Dog er der et ønske om at opstille en 
gynge på stedet markeret med ‘X’. 
 
 
Spørgeskemaundersøgelse omkring græs  
Hele 77 husstande deltog i spørgeskemaundersøgelsen om fremtiden for de fælles græsarealer, hvilket 
vidner om den store interesse for spørgsmålet. Der har været mange kommentarer, som vi i bestyrelsen 
vil kigge nærmere på i den kommende tid. Overordnet har der været stor opbakning til forsøgsordningen i 
2019, som 68 procent ønsker at videreføre enten i samme omfang eller med lidt færre engarealer end i 
2019. Bestyrelsen vil arbejde videre med de mange gode ideer frem til generalforsamlingen. 



 
 

 
 
 
 
 
Møde om ukrudtsbekæmpelse - AFLYST 
Vi havde inviteret til informationsmøde om ukrudtsbekæmpelse i grundejerforeningen onsdag 
den 25. marts. Dette møde er vi desværre grundet Coronavirussen nødt til at aflyse. Vi arbejder 
i stedet på et skriftligt oplægsmateriale. 
 
Generalforsamling - UAFKLARET 



Årets generalforsamling er sat til den 21. April. Det kan vi meget vel blive nødt til at udsætte. Vi 
følger i øjeblikket med i situationen omkring Coronavirus og ønsker ikke at bidrage til yderligere 
smitte. Vi kommer med en ny udmelding og evt. ny dato snarest. 
 
§3 området 
Vi har modtaget en henvendelse angående om det er muligt at beskære pilekrattet i området 
mellem stien og åen syd for husene. Dette område er udlagt som §3 område og der gælder 
derfor specielle regler for hvad man må. Som udgangspunkt handler det om, at skabe nogle 
gode betingelser for plante- og dyrelivet i et §3 område. I vores område er vi så heldige at have 
nattergalen boende. 
For plejen at området går vi efter så vidt muligt at holde status quo i pilekrattets omfang. Det 
betyder at det bliver beskåret hvert eller hvert andet år fra siderne. Sidste år havde vi en 
konsulent fra kommunen forbi og gennemgå vores pleje af §3 områderne. Hun var godt tilfreds 
med vores pleje af området, da hensigten netop er, at området hverken skal vokse helt til, eller 
barberes helt ned. 
 
 
Fastelavn og det kommende loppemarked 
Over 40 børn og mere end 100 personer i alt havde tilmeldt sig til årets tøndeslagning. Mange 
mødte op på trods af det knap så prangende vejr, og der var mange fine udklædninger. Der blev 
lavet slået katten og tønde for både store og små børn. Stor tak til Amalie, Mette og Trine, der 
stod for at arrangere dagen.  
 
Traditionen tro bliver der afholdt loppemarked på Bringebakken. I år vil det finde sted den 7. 
juni. Der vil tilgå mere information om loppemarkedet og det vil bl.a. blive annonceret på 
Facebook. 
 
 
Mvh 
Morten, Allan, René, Rune, Marianne, Troels & Morten 


