
 

 
       

  

Der indkaldes til generalforsamling i Næsgårdens Grundejerforening 

søndag d. 4. juli 2021 kl. 10:00 i Cafeen i Ordrup by 
Grundejerforeningen er vært med rundstykker, te og kaffe, kl. 09:30 

 
OBS omkring Covid19: 
Der kan kun deltage én fra hver husstand, og tilmelding er nødvendig. 
Tilmelding skal gøres på foreningens hjemmeside: Fladenordrup.dk 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
 

2. Eventuelle bemærkninger til udleveret referat af sidste års 
generalforsamling 

 
3. Formanden aflægger beretning om grundejerforeningens virksomhed 

 
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

 
6. Behandling af indkomne forslag 

 
7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter 

 
8. Eventuelt 

 
 
Vedr. Valg til bestyrelse. 
        På valg er kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.  
        Alle ønsker genvalg. 
 
 
Vedr. Indkomne forslag 

1. ”Undertegnede vil gerne stille forslag om at grundejerforeningen 
etablerer (hurtigst muligt) en tømmerflåde ud for broen ved Ordrup 
strand. Tømmerflåden skal ligge på ca. 150 m vand, således at man 
fra broen kan få sig en god svømmetur med et hvilemål forude 
(tømmerflåden) og her vil dem der savner mulighed for at springe fra 
broen kunne springe fra flåden. Detaljer kan uddybes på det 
kommende grundejermøde i juli.” 
Forslaget er stillet af Lena Therp, Cikorievej 30 
 

https://www.fladenordrup.dk/


 
 

Næsgårdens Grundejerforening    Grundejerforeningens bank: 
v/ Poul Reher Jensen, formand    Nordea 
Tværmarksvej 37, 2860 Søborg    Reg.nr. 2520 
Tlf. 20 15 57 97     kontonr. 0719286631 
Email: poul.r.jensen@gmail.com  

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe som til 
generalforsamlingen 2022 skal fremlægge et eller flere konkrete 
beslutningsforslag til etablering af en tømmerflåde ud for bådebroen. 
Forslaget/forslagene skal indeholde hvad der skal overholdes for at få 
de nødvendige tilladelser fra myndighederne, resultatet af eventuelle 
nødvendige høringer samt anlægs- og driftsøkonomi. Bestyrelsen 
vælger et eller to medlemmer, der deltager i arbejdsgruppen. 
 

2. Hastighedsregulerende tiltag på Ordrupvej. 
Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe som til 
generalforsamlingen 2022 skal fremlægge et eller flere konkrete 
beslutningsforslag til hastighedsregulerende tiltag for vores del af 
Ordrupvej. Forslaget/forslagene skal indeholde hvad der skal 
overholdes for at få de nødvendige tilladelser fra myndighederne, 
resultatet af eventuelle nødvendige høringer samt anlægs- og 
driftsøkonomi. Bestyrelsen vælger et eller to medlemmer, der 
deltager i arbejdsgruppen. 
 
Bestyrelsen har drøftet dette ofte, og vil opkvalificere arbejdet med 
eventuelle tiltag. Derfor ønsker vi at nedsætte en arbejdsgruppe, 
hvor medlemmer med viden og eller lyst til at sætte sig ind i alle 
regler og muligheder for at lave hastighedsregulerende tiltag, og som 
udarbejder et forslag til næste års generalforsamling. 
 

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal  
være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen,  
enten på mail: poul.r.jensen@gmail.com, eller med håndbragt post  
til Poul Reher Jensen, Tværmarksvej 37, 2860 Søborg. 
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