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Nærum Grundejerforening  
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 Velkommen til gæster, medlemmer og dirigent  
 

 Beretning om foreningens virksomhed 
 

 Aflæggelse af det reviderede regnskab 
 

 Fastsættelse af kontingent 
 

 Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og 

medlemmer  
 

 Afholdelse af valg  
 

 Eventuelt 
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Beretning - NG’s aktiviteter 2016-2017 

 

• Gennemføring af medlemsønsker 

• Fartnedsættelse på Bystykket og Colbjørnsensvej 

• Uddeling til NG-medlemmerne af ny bog om Nærum – 
’SLOTTET OG HUSET PÅ BAKKEN’ - (har du fået din?) 

 

• Borgermøder med Rudersdal Kommune 

• Øvrigt samarbejde med Rudersdal Kommune 

• Næ[rum] Kulturdag 

 

 

 



Gennemføring af medlemsønsker  

- Kan vi få ’noget aktuelt for medlemmerne’… 
 

Tema-aften den 16. november 2016 på Byageren om ejendoms-vurdering og effekt  

heraf – med Kenneth Birkholm (C) og Kim Krabbe fra Rudersdalmæglerne. 
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Gennemføring af medlemsønsker  

Fartnedsættelse på Bystykket og Colbjørnsensvej. 
 

Medlemsgave – den nye bog af Susanne Viby: ’SLOTTET OG HUSET PÅ BAKKEN’ 

- Hvis du ikke har hentet dit eksemplar, så husk at få ét med inden du går hjem i aften. 

 

Nærum Grundejerforening har modtaget en ansøgning fra DRPV 
- om hel eller delvis økonomisk støtte til at opføre en udvalgt port for enden af Alléen. Bestyrelsen 

har på medlemmernes vegne imødekommet ansøgningen med et beløb på 5.000 kr. 
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Borgermøder med Rudersdal Kommune 

Fokusgruppemøder i løbet af sommeren og 

efteråret 2016: 

 sikkerhed og tryghed 

 drift og vedligehold 

 tilgængelighed og fremkommelighed 

 kollektiv trafik og parkering 
 

Februar 2017: 

Klimapolitik – ’Sammen om klimaet’ 
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Borgermøde i Rudersdal Kommune 

 

VISIONSPLAN 

 

 

 

 

 

 

- herom senere… 
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Øvrigt samarbejde med Rudersdal Kommune 

• I forbindelse med Rudersdal Kommunes planer, eventuelle påbud etc., 

bliver Nærum Grundejerforening som udgangspunkt orienteret – og 

bestyrelsen vurderer om det ligger indenfor foreningens område at give 

svar på høringer mv.  

 

• Vi har aktuelt i den nuværende ”sæson” 2017-2018 indgået samarbejde 

om en fartkampagne – den finder snart sted i et afgrænset, men stort 

og målbart område. 

 

• Vi samarbejder med kommunen på alle områder hvor det er relevant og 

i NG’s medlemmers interesse. 
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Næ[rum] Kulturdag 2016 

NG deltog i Næ[rum] Kulturdag 2016 i Biblioteksparken. 

 

 

 

 

 

Der var mange medlemmer og ikke-medlemmer forbi – til konkurrencer og 

en god snak… 
 

Vi var særligt interesserede i at få at vide hvad vores medlemmer ville 

forslå, at NG kunne gøre for os i Nærum… 

…dog fik vi ikke så helt mange, gode forslag som vi havde håbet på –  

- men det er jo ikke for sent, så vi lytter gerne til jeres konstruktive forslag i 

NG-medlemmernes interesse. 
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Velkomst 
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Fastsættelse af kontingent 

• Bestyrelsen foreslår at det årlige medlemskontingent 

fortsat sættes til at være 100 kr. pr. husstand. 

 

• Ligeledes foreslår bestyrelsen en fortsat praksis med 

at man ved tegning af et nyt medlemskab af NG får 

det første års medlemskab kontingentfrit - med henblik 

på at øge medlemstallet. 
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Rudersdal Kommune 
  

- EN VISIONSPLAN 

 

ved viceborgmester ERIK MOLLERUP (v) 
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 Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
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Valg til Nærum Grundejerforenings bestyrelse 

På valg er: 

Finn Kræmer, John Andersen og Erik Ram-Pedersen 

 

Finn Kræmer og John Andersen er villige til genvalg.  

Erik Ram-Pedersen udtræder af bestyrelsen og modtager 

derfor ikke genvalg. 

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. 
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Valg af revisor 

På valg er: 

Anika Ree  

 

Anika Ree er villig til genvalg. 

 

 

Revisor vælges for en 2-årig periode. 
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NABOHJÆLP 

Nabohjælp – kan et skilt ved vejen og på postkassen mon gøre det…? 
 

HUSK at hjælpe jeres naboer, både når de er hjemme og især når de ikke 

er hjemme! 
 

Der er en proces hvis man ønsker at rekvirere ’Nabohjælp’-skilte…    

…og man skal spørge hver især; det kan nemlig ikke gøres kollektivt. 
 

Vi ville gerne have haft en konsulent fra Det Kriminalpræventive Råd til at 

fortælle jer mere om ’Nabohjælp’ her i aften – men de ville desværre ikke 

stille op… 
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Er dit hus blevet ‘tagged’? 
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Organiserede kriminelle 

mærker ejendomme med 

forskellige symboler. 

 

Check om du har fået et 

kryds.  

Sæt evt. en cirkel om 

krydset.    



 

Skal Nærum Grundejerforening  

betale for fjernelse af graffiti? 

 

 

Indlæg af Keld Raaschou 
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Nærum Grundejerforening 

Tak for i aften – kom godt hjem. 

 

Medlemsgaven – den nye bog af Susanne Viby: 

’SLOTTET OG HUSET PÅ BAKKEN’ 
 

   Har du fået dit eksemplar? 

 - ellers husk at få ét med inden du går… 
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- hov… 


