Til alle medlemmer af Ny Bringe Grundejerforening
21. August 2020

Hjertestarter i Grundejerforeningen
Krudthuset arbejder på at få en hjertestarter sat op, men har brug for et par ekstra frivillige.
Søndag den 30. august er er der Hjerteforenings landsuddeling 2020 og deltager en foreninge
med minimum 15 ruter får man en hjertestarter. Vi mangler 1 rute for at få en hjertestarter!!
Ruterne kan deles mellem flere personer, så jo flere der møder op, jo mindre bliver arbejdet.
Mød op ved Krudthuset kl. 9.30 og kom med på en rute eller tilmeld dig en rute på
nedestående link. Vi mangler 1 rute for at få en hjertestarter!!
https://deltag.landsuddeling.dk/ruteoversigt_choose.aspx?hjertestarterid=2008&postnummer=3
500

Nye bestyrelsesmedlemmer søges
Vi søger efter nye bestyrelsesmedlemmer og specielt én der har lyst til at overtage posten som
kasserer. Der er blevet bygget et rigtigt godt system op omkring regnskabsprogrammet Dinero
og mange processer er blevet automatiseret. Opgaven forventes derfor at være mindre end
tidligere. Kontakt gerne bestyrelsen på bestyrelse@nybringe.dk hvis du vil høre mere om
arbejdet.
Loppemarked - Mølledalen
Har du ligesom jeg fået sorteret i skabene, da karantænen stod på?

Så find din indre kræmmer frem, og kom ned på fællesarealet for enden af mølledalen,
søndag den 23.august 2020 kl.10.00-15.00 og sæt din loppestand op.
I disse Coronatider opfordres der til, at der er en god afstand mellem standende, hvad end
det er klapborde eller tæpper man har til sine ting.
Der er rigeligt med plads, så tip evt. din nabo

(inviter gerne andre til begivenheden).

Jeg satser på solskin, men arrangementet aflyses i tilfælde af dårligt vejr, og afholdes evt.
weekenden efter.
Vi ses til en hyggelig "loppe" dag.
Se mere på: https://www.facebook.com/events/595479421334179

Jonstrup Senior Akademi

Nu hvor corona - restriktionerne er ændrede, kan vi igen mødes i Jonstrup Senior Akademi på
de vilkår som myndighederne anbefaler.
Vi fortsætter med Café, historiske cykelture, kunst, lyrik, litteratur, gangture og håndarbejde,
musikforedrag og almene foredrag, men starter også nye aktiviteter: Film, skak, IT-hjælp og
rådgivning, fællessang og bordtennis.
Vi gennemfører også en spørgeskemaundersøgelse, dels for at evaluere og afdække nye
behov hos medlemmerne, men også for at komme i dialog med andre seniorer i Jonstrup.
Vi håber derfor at I vil svare på dette skema inden 28. august 2020.

Spørgeskema Jonstrup Senior Akademi 2020

Perimetervej 3. Etape - Opdatering fra Jonstrup89
Kommunen har på udvalgsmøde 20. aug 2020 besluttet at Perimetervej, etape 3, holdes inden
for grænserne til fredsskoven, samt at vejen ikke kommer tættere på Bringeby og Ny Bringe
grundejerforeninger.
Endvidere at midterheller erstattes med indsnævringer af vejen, for at sikre mindre fart, mindre
støj. Der kommer også en indsnævring som ønsket af Nørrevangs-Søndervangsvej.

Fælles parkeringspladser
Vi vil gerne henstille til at de fælles parkeringspladser bliver holdt frie og ikke brugt til
opmagasinering. Så holder vi området pænt og giver plads til at vores gæster har et sted at
parkere.
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