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8. Oktober 2020
Generalforsamling
Tak for en god generalforsamling. Referatet er blevet godkendt og udsendt særskilt. Årets
generalforsamling blev holdt i Jonstruphus hvor det kunne lade sig gøre at holde afstand.
En rettelse til referatet er, at Maria F. Jakobsen blev valgt for en 2-årig periode og Marianne
Verdel for en 1-årig periode. Det fremgår modsat i udsendte referat.
Det opdaterede referat er at finde på hjemmesiden så snart det er opdateret.

Halloween
Årets fælles aktivitet med at lave græskar-lygter til Halloween må desværre
aflyses på grund af COVID-19.
Vi håber, at vi næste år igen kan holde Halloween.

Beskæring i mosen
Der er i uge 41 udført en større beskæring og udtynding af bevoksningen i mosen. I den
forbindelse skal vi bede om hjælp til at trække træet op til stien, således at det kan blive samlet
op med grab og transporteret væk, da det ikke må efterlades i mosen.
Det er vigtigt at arbejdet udføres så hurtigt som muligt inden vandstanden i området stiger for
meget. Det vil derfor være rigtig godt hvis vil du hjælpe med dette arbejde, der lønnes som
frivilligt arbejde mod kontingentrefusion på 100 kr i timen, i lighed med græsslåning, snerydning
m.v. Evt. store hjemmeboende “børn” der har brug for motion har også mulighed for at melde
sig.
Kontakt venligst Allan Nielsen, Bringebakken 54, for nærmere information om
kontingentrefusionsordningen og instruktion på tlf. 20107082 eller evt. på
bb54allan@gmail.com
Man kan allerede nu, frit hente det træ der er fældet i området til brænde, så er der mindre der
skal trækkes ud.

Kort beskrivelse af den nye bestyrelse
Morten Mengel Kaastrup
Har boet i foreningen siden 2017. Gift med Anne-Sofie og har Klara på 5 år og Arthur på 0 år.
Arbejder som ingeniør med rådgivning indenfor design af havvindmøllefundamenter.
Morten Hannibal Madsen
Har boet 4 år i foreningen med sin familie, herunder Alice på 4 år og Sara på 1 år. Arbejder som
projektleder i Microsoft på et stort forskningsprojekt om udvikling af en kvantecomputer. Vil som
næstformand hjælpe med praktiske og administrative opgaver i foreningen.
René Løjmand
Har boet i foreningen siden 2009. Gift med Trine og har Alfred på 5 år. Arbejder som
Forretningsudviklingschef i et mindre Forsikringsselskab. Kommer til at arbejde med
yderområderne og maskinpark.
Maria Flyvholm Jakobsen
Har boet i foreningen siden 2014. Gift med Thomas Jakobsen og har Kirsten på 2½ år. Arbejder
som Senior sourcing manager i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Maria bliver
ny kasserer samt vil have fokus på evt. reparationer af stier, veje og kloakering.
Gitte Zirk
Har boet i Jonstrup siden 1991 sammen med min mand og vores to døtre. Vores døtre har gået
i Krudthuset og på Jonstrup skole. I dag bor de begge i København. Arbejder som lærer i
Furesø kommune. Vil arbejde med fællesarealerne samt arrangementer og aktiviteter.
Marianne Verdel
Har boet i foreningen i snart 20 år og er gift med Jens. Vi har 3 voksne børn og 6 børnebørn.
Arbejder på Center for Hjerneskade som afdelingsleder og er børne/unge neuropsykolog. Vil i
foreningen have fokus på booking m.m. af Kaningården samt stå for arrangementer og
aktiviteter.
Allan Nielsen
Har boet i foreningen siden 1981, er gift med Birgitte og har to ”drenge” på 35 og 32. Er
pensioneret naturfagslærer og naturfagsvejleder, og har gennem mange år arbejdet praktisk
med naturpleje i bla. Ballerup Kommune og NBG, samt siddet i bestyrelsen for Fiskebæk
Naturskole. Mit hovedfokus i bestyrelsesarbejdet vil være plejen af vores skønne fællesarealer.
Mvh
Morten, Allan, René, Marianne, Gitte, Maria & Morten

