
 

 
Nabolån 

NaboLån gennemgås af Nina Hanberg 

og der kom stor ros til initiativet. 

Systemet tilgås på Https://nabolån.dk (med 

å).  

Lav en profil der, så bliver den godkendt, 

hvis du er medlem af foreningen og du kan 

komme i gang med ud- og indlån. 
 

Nabohjælp. 

Nabohjælp er nu på plads og vi har omdelt 

information om dette og vi håber dette vil 

være med til at gøre vores område mere 

sikkert at bo i. 

 

Info og nyhedder. 

 

Foreningen er digital nu så vi sender kun 

info på mail. 

Tilmeld dig på foreningens hjemmeside. 

Oplys navn og adresse samt email. 

 

Læs mere på vores hjemmeside: 

www.groennemosegaard.dk 
 

  Grundejerforeningen                   

  Grønnemosegaard          

        

 

Hermed indbydes til generalforsamling 2019 

 

Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 17.00 
i Søborg Magle kirkes lokaler, Grønnemose Alle 77. 

Der er åben for mobilepay på 90802 fra kl 17:00 

eller kontant til bestyrelse som mobile payer for dig. 
 

VI starter i anledning af vores 100 års jubilæum med spisning. 

Der er smørrebrød og pølsehorn med drikkelse. 

Derefter ser vi film fra lokalhistorisk arkiv. 

Efter spisning og film fortsætter vi med generalforsamlingen. 

 

Dagsorden for Generalforsamlingen 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Kontingent for 2019.  

    Forslag: 100 kr. årlig. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af kasserer.  

     Nina Hanberg (er villig til genvalg) 

7. Valg af 2 bestyrelses medlemmer   

     Søren Færch (er villig til genvalg) 

     Jesper Dannisøe (er villig til valg) 

8. Valg af 2 suppleanter. 

     Jacob Vind (er villig til genvalg) 

     Lone Bløcher (er villig til valg) 

     Er der flere der ønsker at støtte op så meld 

     jer nu. 

9. Valg af 1 revisor. Marianne Clausen er på valg 

10. NaboLån gennem gang. 

11. Nabohjælp hvad nu. 

12. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på  

generalforsamlingen,skal være sendt  til  

formanden, Jesper Funk, Holmevej 7,  

senest d. 12. Marts 2019  

via mail til Formand@groennemosegaard.dk  

 

P.b.v. 

Jesper Funk  Nina Hanberg 

Formand  Kasserer 

Holmevej 7  Højvangen 44 

 

 

G G 
 

https://nabolån.dk/
mailto:Formand@groennemosegaard.dk


                                                                                                                                         Søborg marts 2019 

NaboHjælp forebygger indbrud. 

 

Efter en periode med en del indbrud i vort område, tog grundejerforeningen initiativ til at sætte Nabohjælp 

på dagsordenen. På en tidligere generalforsamling havde vi besøg af Politiet, der talte varmt for Nabohjælp-

konceptet som præventivt signal til at forhindre indbrud.  

Status marts 2017; Grundejerforeningen har opsat Nabohjælp skilte ved alle 

veje- og fra stierne ved mosen, der leder ind til vort villakvarter. Faktisk er der 

opsat seks Nabohjælp skilte. Dermed er en væsentlig del af rammen på plads, og 

gør uvedkommende opmærksom på, at vi holder et vågnet øje med hvad der sker 

i nabolaget.  

  

…. Men det er desværre ikke gjort med det, Nabohjælp kræver en indsats fra dig. 

Hvordan bliver jeg en bedre nabohjælper? 

Det væsentligste er at du er opmærksom. Ser du eller møder du personer du ikke 

tidligere har set i kvarteret, hils på dem og spørge dem om der er noget du kan hjælpe med. Din 

opmærksomhed og forstyrrelse kan være med til at forhindre det næste indbrud.  

Vi opfordrer til at du og din familie taler med jeres nærmeste naboer om, hvordan I kan hjælpe hinanden og 

være gode nabohjælpere.   

På hjemmesiden www.nabohjælpe.dk henter du inspiration til at blive en god nabohjælper. Et initiativ der 

anbefales er, at du opretter en profil via www.nabohjælpe.dk eller via appen. Med app’en på din 

mobiltelefon kan du altid give besked til andre, såfremt du har observeret noget mistænkeligt eller uvant, og 

du vil ligeledes modtage direkte besked hvis andre melder om noget usædvanligt i nærområdet.  

Ved gratis at tilslutte dig Nabohjælp kan du også invitere din nabo til at være nabohjælper, og du kan via 

Nabohjælp fortælle dine udvalgte nabohjælpere hvornår I eksempelvis er på ferie, og naboerne holder ekstra 

øje med jeres hus, der er alene hjemme.  

Grundejerforeningen håber I som husejere vil følge initiativet op og sammen kan være med til at udfylde 

rammerne for det gode naboskab og dermed være med til at forhindre indbrud. 

Hjælp hinanden og lad os i fælleskab passe godt på vort kvarter. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen/ Grundejerforeningen Grønnemosegård 

 

NaboLån hjælper dig i din hverdag! 

 

Har du prøvet: 

  at skulle holde havefest, men mangler havetelt, stole, borde, stor grill? 

  at du har en masse æbletræer og gerne vil presse overskudsæblerne til æblejuice, men mangler en 

æblepresser? 

  at du skal have sat et stakit, men mangler jordbor? 

Grundejerforeningen har tilsluttet sig et dele-system, hvor du let og enkelt kan låne ting af dine naboer. 

Du bestemmer selv, hvad du vil låne ud.  

 

Det du er villig til at låne ud, lægges ud i et katalog på nettet, som kun medlemmer af grundejerforeningen 

kan se. Hvis du gerne vil låne noget, kan du enkelt booke via systemet. 

 

Hvis du er interesseret og gerne vil vide mere, så gå ind på http://www.groennemosegaard.dk/ og klik på 

punktet NaboLån. 

 

Du vil så omkring 1.april få tilsendt vejledning i, hvordan du kan oprette dig som bruger og lægge ting ind, 

som andre kan låne af dig. 

http://www.nabohjælpe.dk/
http://www.nabohjælpe.dk/
http://www.groennemosegaard.dk/

