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Bestyrelsen: 
 
Betina Larsen, formand   23235406 
Vesterhusvej 27 
betinal2610@gmail.com 
 
Claus Gregers Pedersen, kasserer  20157913 
Niels Frederiksens Allé 
clausgp@live.dk 

 
Jan Heitmann, næstformand – vejansvarlig 25974848 

Mosehusvej 6 
janheitmann54@gmail.com 

 
Allan Heick, bestyrelsesmedlem – vejansvarlig 53389433  
Islevvangen 14 
allan.heick@hotmail.com 
 

Erik Østergaard, bestyrelsesmedlem – It ansvarlig 42128603 
Mosehusvej 4 
eoe1976@gmail.com 
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Loppemarked 
 

Søndag d. 16. juni Kl. 10 – 15 
 

i Parcelforeningen Nørrevang 

på Røngård Alle  
 

 

 

 

 

 
Ryd op i garagen, i skuret, på loftet, i 

kælderen og i diverse skabe og opstil en 

stand eller flere på Røngård Alle. 

Vi håber på godt vejr 😊 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwyvn5yaDiAhXKwsQBHRk-ARkQjRx6BAgBEAU&url=https://toenderspejderne.dk/event/loppemarked/&psig=AOvVaw0Q_bEdFL9glqdpBUDSV-oe&ust=1558114143910895
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Det skal være trygt at bo i 

Parcelforeningen Nørrevang 
 

I den forbindelse havde bestyrelsen inviteret Bo Trygt og Vestegnens Politi til at komme og fortælle os om 

forebyggelse, indbrudssikring og hvad vi skal være opmærksomme på samt selv kan gøre. 

Der var mange gode råd som jeg håber at alle jer der mødte op kan få glæde af.  

Jeg vil ridse nogen af dem op her – 

- Ifg. Politiet så er det en god idé ikke at stille storskrald ud før mandag morgen. Dem der køre rundt 

og samler storskrald har også en anden dagsorden. Der kommer ofte mere med i bilen end skrald. 

De er også så venlige, at de sommetider ringer på og spørger pænt, men lad jer ikke snyde af det. 

Nu ved de om du er hjemme og skulle du sige nej til at de må tage det, så kommer de tilbage 

senere og henter det alligevel. 

 

- Hvis I ser nogen der samler storskrald eller andre mistænkelige personer, så tag billeder af dem og 

deres biler evt. filme dem. Det er lovligt men husk at det ikke må deles med andre end politiet. 

 

- Hils på alle på din vej rundt i området. Ingen indbrudstyv ønsker opmærksomhed. 

 

- Meld dig ind i Nabohjælp sammen med et par naboer du har tillid til. 

 

Lad os stå sammen om overstående. 

Ønsker du at forære dine ting væk, frem for at sætte det til storskrald, så er der sider på Facebook hvor du 

kan slå det op til gratis afhentning. 

Der er også snart loppemarked i foreningen  

 

Hvis du ønsker at læse mere om at sikre dit hjem og stå sammen med din nabo så klik på følgende link. 

https://botrygt.dk/ 

https://nabohjaelp.botrygt.dk/om 

https://www.dkr.dk/materialer/indbrud/hvad-virker-viden-om-indbrud/ 

Bo Trygt tilbyder gratis indbrudstjek. 

 

Stor tak til alle jer der bakkede op om vores initiativ. Det glæder mig, at så mange mødt op   

 

 

https://botrygt.dk/
https://nabohjaelp.botrygt.dk/om
https://www.dkr.dk/materialer/indbrud/hvad-virker-viden-om-indbrud/
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Referat 

Parcelforeningen Nørrevang 

7. maj 2019 
Bestyrelsesmøde. 

Dato: Tirsdag d. 7. maj 2019 

Tid: Kl. 18.00 – 22.00 

Sted: Betina, Vesterhusvej 27 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. januar 2019 

Godkendt af alle medlemmer. 

Godkendelse af referat fra ekstra ordinær generalforsamlingen 15. januar 2019 

Godkendt af alle medlemmer. 

 

2. Regnskabsstatus fra kassereren. – Betina fremlægger 

Regnskab gennemgået. 

 

3. Veje – Allan og Jan 

Veje er gennemgået, tilbud endnu ikke modtaget – forventer ca. det dobbelte af sidste år. 

Der er mere i år end tidligere, en større vejrenovering er forestående og dette skal 

indlægges i buget 2020. 

Der blev snakket om opfyldning af rabatter evt. i forbindelse med rep. Af veje. 

 

4. Vejvedligeholdelse Cervogruppen 

a. Status – Betina 

Cervo gruppen melder at de gennemgå arbejdet og dette udføres i Maj. 

 

5. Rundkirken – Betina 

Ejer har henvendt sig, de vil sætte den i stand, lave toilet forhold og bruge den som kirke. 
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Samt etablere p-pladser på grunden. 

Vi tog en snak om placering af p-pladser, og giver vores anbefaling som består i at disse 

etableres med græs armering sten for at bibeholde det grønne udseende. 

 

6. Hjemmesiden og IT – Erik 

Parcelforeningen Nørrevang 

7. maj 2019 

a. Skal der være kort på siden? 

Jan har et matrikelkort som scannes ind og lægges op. 

b. Ønsker til siden? 

Ingen ønsker pt. altid åben for forslag 

c. Spørgsmål fra medlemmer - Hvorfor er der en ejendomsmæglerside og hvorfor tager vi 

ikke gebyr på ejendomsmægler henvendelser – Betina 

Vi har valgt ikke at tage penge for dette grundet det pålægger enten fraflyttende ejer 

eller tilflyttende ejer yderlige omkostninger, samt den ekstra administration for os. 

 

7. Nabohenvendelser. 

Vendepladsen på Vesterhusvej bliver brugt som p-plads. Hvad er der blevet gjort og hvad 

gør vi fremadrettet. – Betina 

Det undersøges om mulighed for opsætning af skilt med Parkering forbudt da det er en 

vende plads. 

 

8. Aktivitetsliste – Har vi input til aktivitetslisten? 

Indhent tilbud fra Asfalt firma (Erik, Allan & Jan) 

P-skilt /forbud: Betina 

 

9. Nørrevangs Nyt – indhold (kun elektronisk) – Betina 

Fastelavn 

Ref. af bestyrelse møde 

Politi & Bo trygt møde 
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Påmindelse om forslag til GF. 

 

10. Næste bestyrelsesmøde 

8/10-2019 

11. Evt. 

Intet under evt. 

 

 

EFTERLYSNING 

Til næste generalforsamling i november 2019 skal der findes 

følgende til bestyrelsen. 

- En Kasserer (Claus ønsker ikke genvalg) 

- Et Bestyrelsesmedlem (Erik ønsker ikke genvalg) 

- En Suppleant (Eva er flyttet) 

 

Kunne du tænke dig at få medindflydelse på dit nærområde, så 

stil op og bliv en del af bestyrelsen. 

Har du spørgsmål, ønsker at stille op eller vil du at høre mere om 

alt det spændende vi har gang i, så kontakt formanden Betina på 

23235406. 
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Fastelavn 
Det var en fornøjelse, at se både børn og voksne deltage på denne dejlige dag. 

Vi synes I alle skal have glæde af disse skønne billeder af vinderne   

 

Bedste udklædte 

 

Kattekonger og dronninger 


