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Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen holdt onsdag d. 8. februar konstituerende møde. 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således: 

• Torben Storgaard, nr. 8, formand 

• Uffe Lund Lystbæk, nr. 33, sekretær 

• Maiken Knudsen, nr. 18, kasserer 

www.nielsbjerresvej.dk 
 

 

Nyt på hjemmesiden er menupunkterne Referater fra generalforsamlinger, 
Regnskaber, Vedtægter, Velkomstfolder, Containere og NBV på krak.dk 

Indholdet på disse sider fremgår af navnene. Der er nu også link til Vejrstation 
Højbjerg ved nr. 31 og under menupunktet Diverse kan man se originale 
hustegninger. 

Nederst er der nu mulighed for at sende mails til bestyrelsen. Alle i bestyrelsen vil 
modtage disse mails. Bestyrelsen har mail-adressen 
bestyrelsen@nielsbjerresvej.dk 

Nederst på siden er der nu også mulighed for at sende mails til webmasteren. Både 
Marianne Møller fra webudvalget og Uffe Lund Lystbæk fra bestyrelsen vil modtage 
disse mails. Webmasteren har mail-adressen webmaster@nielsbjerresvej.dk 

Beboere som ønsker det kan få en mail-adresse med domænenavnet 
nielsbjerresvej.dk fx nbv33@nielsbjerresvej.dk. Der er web-adgang til denne 
postkasse, så man kan læse og sende mails fra alle computere med 
internetadgang. 

Hvis du ønsker sådan en mail-adresse skal du sende en mail til 
postmaster@nielsbjerresvej.dk 



Møntsalg 
Mønter til vaskeriet kan fremover kun købes hos Knud Hansen i nr. 1 og hos Jørgen 
Kristoffersen i nr. 29. 

Højde på træer 
På generalforsamlingen var der diskussion omkring højden på træer i haverne. Man 
var enige om, at dette skal diskuteres mellem de berørte beboere. Bestyrelsen 
opfordrer til at beboere med høje træer lytter, hvis andre beboere henvender sig 
med ønske om nedskæring/fældning pga. stor træhøjde eller fugt/mos problemer på 
tagene. 

Vedligeholdelse af fællesarealer 
Vedligeholdelse af fællesarealerne har kørt lidt på pumperne i 2005. Bestyrelsen 
har derfor prioriteret dette arbejde højere i 2006. Ved vedligeholdelse forstår vi 
snerydning, ukrudtsbekæmpelse og hækklipning. 

Med hensyn til ukrudtsbekæmpelsen har vi i første omgang besluttet igen at spørge 
beboerne, om ikke der er én person, der vil påtage sig denne opgave. Den 
pågældende beboer vil få kontingentfritagelse (700 kr.) samt vin til 300 kr. I alt 
1.000 kr. Interesserede skal henvende sig til bestyrelsen senest d. 7. marts 2006. 

Vi har forsøgt at præcisere opgavens art: 

• Klipning af hæk omkring tørrepladsen ved Vaskehus Øst og klipning af hæk 
der grænser op til petanquebanen 2 gange årligt, juni + september. 

• Ukrudtsbekæmpelse i bed ved petanquebane, på petanquebane, på 
tørreplads ved Vaskehus Øst og på stier fra Niels Bjerres Vej og ind til 
Vaskehus Øst og Vaskehus Vest 1 gang månedligt, april-september. 
Ukrudtbekæmpelse med sprøjtning skal ske med eddikesyreblanding. 

Med hensyn til snerydning har vi besluttet at undersøge muligheden for at tilmelde 
ejerlavet til den snerydningsordning, som flere beboere allerede benytter sig af. Det 
betyder at sne så vil blive ryddet på stierne fra Niels Bjerres Vej og ind til 
vaskehusene. Ordningen vil dog i givet fald først gælde fra næste vinter. 

Skilt ”Pas på mig!” 
Bestyrelsen har indkøbt 1 stk. skilt af typen ”Pas på mig!”. 

Skiltet bliver, efter aftale med beboeren, snart sat op ved nr. 8. Skiltet blev billigere 
end vi havde regnet med. Samlet anskaffelse var kun ca. 1.500 kr. Trods den lave 
anskaffelsespris har bestyrelsen besluttet kun at købe ét skilt i første omgang. 

Tilmelding til Nyhedsmail 
Nyhedsbreve m.m sendes nu også på mail. Tilmeld din(e) mail-adresse ved at sende 
en mail til postmaster@nielsbjerresvej.dk 

Skriv også i mailen, hvilket husnummer du bor i. 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Torben, Maiken & Uffe 


