
Rønne, 27.03.2018 

 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Nørrevang 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nørrevang 23.03.2018 

1. Foreningen har fra et medlem modtaget et forslag om indkøb af fodboldmål til legepladsen. 

Forslaget går ud på, at foreningen anskaffer det ene mål, og at vi foreslår kommunen at anskaf-

fe det andet. Prisen pr. mål, der er lavet i aluminium og har en størrelse på 120x180 cm, er ca. 

3.500 kr.  

 

Bestyrelsens beslutning: 

 Bestyrelsen finder prisen på målene for høj. 

 Vi mener, at kanterne på målene er for skarpe. 

 Hvis/når de mål, der er på legepladsen, ikke længere fungerer efter hensigten opfordrer be-

styrelsen til, at der arrangeres en arbejdseftermiddag, hvor interesserede kan lave et par 

nye mål. Materialerne til målene dækkes af foreningens kasse. 

⌂ 

2. Bestyrelsen har fra et medlem fået en forespørgsel, om låget på bunkeren på legepladsen inde-

bærer en sikkerhedsrisiko. Kommunen har på andre bunkere fastgjort låget, så det ikke er mu-

ligt at skubbe låget væk. 

Bestyrelsens beslutning: 

 Bestyrelsen finder ikke umiddelbart, at der er grund til at gøre noget. Der har hidtil ikke væ-

ret noget problem, og låget er ikke umiddelbart til at flytte. Men vi vil være opmærksomme 

på, om der evt. skulle opstå problemer omkring bunkeren fremover.  

⌂ 

 



3. Årets aktivitetsdatoer 

a) Loppemarked: Lørdag d. 26. maj 

b) Sankt Hans Aften: Lørdag d. 23. juni 

c) Udflugt til Skovly: 24. juni. 

d) Vejfest: Lørdag d. 11. august  

e) Generalforsamling: Søndag d. 12. august 

Bestyrelsens begrundelser: 

ad a) Loppemarkedet foreslås forsøgt gennemført lørdag d. 26 maj, hvor der er campingmesse på 

campingpladsen. Der udsendes en tilmeldingsliste i begyndelsen af maj. Deltagerne i loppe-

markedet koordinerer selv arrangementet, og foreningen indrykker annonce i Rytterknægten 

ved mindst 10 deltagende husstande. 

ad b) I 2017 mødtes en lille flok og lavede et Sankt Hans arrangement med bål på stranden. Når tiden 

nærmer sig, tager vi bestik af situationen og vurderer, om et lignende arrangement kan gen-

nemføres i år. 

ad c) Den årlige udflugt til Skovly ligger den sidste søndag før skolernes sommerferie. Det har været 

foreslået at kombinere turen med en rundtur omkring Skovly med naturvejleder. Prisen for en 

sådan naturvandring ville blive på 1.200 kr. Det er bestyrelsens vurdering, at prisen er for høj, 

ligesom vi mener, at arrangementets værdi ligger i, at foreningens medlemmer kan mødes og 

få talt sammen og evt. hygge sig med et slag minigolf.  

ad d og e) Vejfest og generalforsamling ligger tidligere end normalt. Det skyldes, at der i ugen efter 

(16-19. august) er Wonderfestiwall, og at den årlige cykeltur Bornholm Rundt ligger om sønda-

gen d. 26. august. Derfor har vi valgt at placere dobbeltarrangementet i den sidste weekend i 

skolernes sommerferie og håber, at de fleste er vendt hjem fra ferie på dette tidspunkt. 

⌂ 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


