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Nygårdsnyt (NGN) omdeles af afdelingsbestyrelsen til alle beboere. NGN ud-
kommer i marts, maj, august og november måned. Send gerne informationer, 
artikler, læserbreve og nyheder til NGN. Du kan også aflevere artikler i kontor-

tiden eller i beboerkontorets brevkasse ved selskabslokalerne. Det er liegeldes 
muligt at sende det på e-mail.  
 

E-mail: ngn@nygardsparken.nu  

Webansvarlige 

De webansvarlige varetager driften af hjemmesiden, NGN & infokanalen. 

 

Webansvarlig:  Jon Rønsholt , Nykær 34 

E-mail:    webansvarlig@nygardsparken.nu  

Webredaktør:  Stefanie Milz  
E-mail:   web@nygardsparekn.nu 

Nygårdsnyt (NGN) 

Webredaktører 
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Beboerkontoret— Afdelingsbestyrelsen 

Adresse: Højkær 41 B, v. selskabslokalerne. 
Kontortid: Sidste mandag i måneden kl. 18:00-19:00 
Tlf.nr:: 3675 7103 
E-mail:  beboerkontoret@nygardsparken.dk 

 

Ejendomskontoret  

Adresse: Højkær 16, St. Th. 
Telefon: 36 75 39 96    
E-mail: ejd.nygardsparken@domea.dk 
E-mails læses og prioriteres løbende. 
 
Kontortid: 
Mandag:      17.00 - 18.00 
Tirs-, ons- & fredag:   09.00 - 10.00 
                     
Telefontid: 
Mandag:        16.30 - 17.00 
Tirs-, ons- & fredag:   08.30 - 09.00 
 

Uden for telefontiden har du mulighed for at indtale besked på telefonsvareren. Telefon-
beskeder aflyttes & prioriteres løbende. 
 

Kontakt Domea:  

Har du spørgsmål vedr. husleje eller ønsker at leje carport, trægarage, garage, plads i den 
indhegnede p-plads, ekstra loft eller kælderrum.  
Du kan henvende dig til kundeservice hos Domea.dk. 
E-mail:  kundeservice@domea.dk 
Tlf.nr: 7664 6464  
 

Antenneforeningen: 

Hvis du har fejl eller forstyrrelser på afdelingens opsatte antenne, telefon eller bredbånds-
forbindelse skal du kontakte Dansk Kabel TV. 
Tlf. Nr.: 6912 1212 

 
AKUT SKADE - KONTAKT SSG: 

Opstår der en akut skade uden for normal arbejdstid, kan du kontakte SSG. 
Tlf.nr.: 7015 3800 

Kontaktinformationer 
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Ejendomskontoret informerer 

APP - Min boligservice  

Hent gratis beboer-appen: Min boligservice  

Den er din nye genvej til at melde fejl og mangler i boligen -  Døgnet rundt! 
 

Hvad kan Min boligservice?  

 Indmeld fejl/mangler i boligen med fotos taget med mobiltelefonen!  

 Få servicemeddelelser om ejendommen og se opslag fra naboerne!  

 Modtage servicemeddelelser fra ejendomskontoret, fx om hvornår vandet er lukket!   

 Kontakt ejendomskontoret telefonisk! 

 Få opslag fra naboer på en digital opslagstavle, hvis du mangler hjælp til at få flyttet en 
sofa, låne en boremaskine eller holde fest på fredag!  

 Appen har døgn åbent—meld fejl og mangler i din bolig døgnet rundt! 

 

Min boligservice giver dig en bedre service.  

Din enkle vej til ejendomskontoret!  
 

Scan  QR koden og hent appen direkte. 

  Sidder du med spørgsmål omkring Nygårdsparken, svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail på beboerkontoret@nygardsparken.dk 
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Repræsentantskabet 

Repræsentantskab er NGP’s øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 8 medlem-
mer og  de 5 medlemmer i OB. De varetager boligorganisationens  
overordnede anliggender.  

De tager beslutninger vedr. byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, 
godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligor-
ganisationens vedtægter. 

Organisationsbestyrelsen (OB) 

Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer. Ved hvert valg udvælger re-
præprensentantskabet 4 medlemmer og 1 kommunalt bestryrelsesmedlem.  

 

OB har det overordnede ledelsesansvar for  

boligorganisationen NGP.  OB er økonomisk og juridisk  
ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, ud-
lejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration hen-
hører under organisationsbestyrelsen.  

Organisatoriske informationer 

Post Navn Periode 

Formand:  Dan Larsen 2018-2020 

Næstformand:   Anne Hartvig 2020-2021 

Medlem 3:  Lone Winkler 2020-2021 

Medlem 4:   Jon Rønsholt 2019-2020 

Kommunalt  bes.:  Michael Buch Barnes 2019-2020 
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Afdelingsbestyrelsen (AB) 

AB består af et ulige antal medlemmer valgt på det årlige afdelingsmøde.  

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og 
være beboernes talerør.  De er bindeleddet mellem beboernes i afdelingen og  

OB.   
 

AB kan fremlægge alle forslag til nye projekter, til afdelingsmødet, men det skal 
godkendes/vedtages  af afdelingsmødet og af OB før projekterne kan godkendes 
og realiseres. 

Organisatoriske informationer 

Post: Navn: Periode: 

Formand:  Jon Rønsholt 2020-2022 

Næstformand:   Kim Sønderby 2020-2021 

Medlem 3:  Petur James Hansen  2020-2022 

Medlem 4:  Jan Koldemorten 2020-2021 

Medlem 5:  Per Flindt 2020-2022 

Suppleant 1:   Jette Jespersen 2020-2021 

Suppleant 2:   Lone Winkkler ( Kasserer) 2020-2021 

Suppleant 3:  Jessie Pollas  2020-2021 

Suppleant 4:   Nanna Groth Lauridsen 2020-2021 
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Gårdrådsinformationer 
 

Gårdråd I NGP 

De 4 gårdråd sørger for at forskønne de grønne områder med plan-
ter, lys og hygge for at skabe de bedste udendørs rammer for bebo-
erne. Alle kan være med. Har du lyst til at deltage, kontakt en af de 
aktive fra de 4 gårdråd. 

 
Find herunder den du skal kontakte, hvis du vil have medindflydelse 
på din gård: 

Nykær:      Jessie Pollas,    
     Camilla 

Højkær:      Lizzie Henriksen,   
     Nanna Groth Jensen 
     Heidi Hecht 
     John Marker 
     Kaj Sandholt 
     Stefanie Milz    Tlf. 42644264  

Dalkær:      Ole Jepsen   Dalkær 4 

Lave Højkær:     Ingen i gårdrådet på nuværende tidspunkt. 

  Her har alle Gårdråd i Nygårdsparken mulighed for at bringe  

en historie,invitation eller et budskab til beboere i NGP. 
Send jeres indlæg på e-mail til: ngn@nygardsparken.nu  
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Klubinformationer 

Pensionistklubben 

Hej Alle NGP’ere 

Vi er pensionistklubben i Nygårdsparken. Vi har eksisteret i mere end 20 år. Vi mødes 
den første onsdag i hver måned (undtaget i juli og august). Vi drikker kaffe og spiser 
kage, vi spiller Banko og tre gange om året holder vi en særlig frokost, meget hygge-
ligt. Vi mødes i selskabslokalet i Højkær 41 B kl. 14.00  

De dage der er Banko, kaffe og frokost spiser vi kl. 13:00. Vi betaler selv for det der 
spises og drikkes. Hvis du ønsker at deltage skal du kontakte Anne, så vi sørger for, at 
der er mad til dig, ellers mødes vi til kaffe og der kommer du bare ned, eller ring så 
sørger jeg for at du modtages pænt og introduceres for de andre.  

Hvornår: Første onsdag i mdr. kl. 14.00 

Hvor: Selskabslokalet, Højkær 41 B 

Hvordan: kontakt Anne  på tlf.nr.: 5048 8584  

 

På pensionisternes vegne glæder vi os til at se dig 

Med venlig hilsner 

Anne Hartvig & Jette Jespersen 

 

 

Jette til venstre & Anne til højre 
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  Sidder du med spørgsmål omkring Aktivitetsudvalget, svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail på: beboerkontoret@nygardsparken.dk 

Aktivitetsudvalgsinformationer 

Aktivitetsudvalget (AU) 
Aktivitetsudvalgets formål er at afholde sociale arrangementer for alle beboerne i NGP.  
 
Hvis nogen af jer tænker, at I har lyst til at deltage i nogle af arrangementerne, eller har et 
arrangement I tænker kunne være spændende at afholde i NGP, må I hjertens gerne kon-
takte os både personligt eller på e- mail. Så tager vi et kaffemøde, og ser hvad vi sammen 
kan lave af gode arrangementer. Vi kunne godt bruge nogle i AU fra Dalkær og Nykær, så 
vi har alle gårdene repræsenteret. Hvis du har lyst til at hjælpe og deltage i AU så skriv til 
os.  

Skriv til: aktivitetsudvalget@nygardsparken.nu 

Medlemmer af AU 2020: 

 

 

  

  

Navn: Heidi H. 

M: 2711 1073 

Højkær 

Navn: Heidi N. 

M: 3316 0152 

Lave Højkær 

Navn: Stefanie 

M: 4264 4264 

Højkær 

Navn: Nanna¨ 

M: 2728 0353 

Højkær  
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Aktivitetsudvalget Informerer 
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Nyt fra Pensionistklubben 
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Besøg i Pensionistklubben 

Billeder siger som bekendt mere end ord. Derfor valgte jeg at besøge 

pensionist klubben, til trods for at jeg ikke er målgruppen, for at se om 

jeg kunne få et glimt af den stemning som nu skulle være i klubben.  

Det var absolut et besøg værd at kigge ned i pensionistklubben. Jeg 

blev modtaget med pandekager, kaffe og søde men kække bemærk-

ninger, da jeg valgte at troppe op i klubben for at tage billeder til NGN. 

Klubben har efterhånden en lang historie her i NGP, og det kan mær-

kes på deltagerne, nogle har været med i mange år, andre er forholds-

vis nye, men alle nød hinandens selskab, og snakken gik lystigt ved bor-

dene    

Den gode stemning smitter hurtigt af på en. Man kan mærke at alle er 

velkomne i klubben og man tages i mod med åbne arme. Der var lagt 

op til det store banko spil, som spilles med jævne mellemrum i klub-

ben. Nogle af medlemmerne havde hele udstyret med, mens andre 

blot benyttede de remedier som var til rådig.  

 

Hvis du får lyst til at besøge pesionsitklubben, kan jeg kun anbefale 

det. De er super søde. Anne Hartvig og Jette Jespersen og alle de an-

dre i klubben tager gerne i mod dig. Se tidligere info for kontakt, og 

hvornår de mødes på side 9.  

 

Et vink med bingoarmen herfra 

Stefanie Milz 

Nyt fra Pensionistklubben 
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Nyt fra Aktivitetsudvalget 
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Nyt fra Aktivitetsudvalget 

Til trods for dårlige vejr, deltog rigtig mange til tøndeslagning og 
hygge i selskabslokalet. Følgende kategorier deltog: 0-7 år, 8-15 
år og 16-99 år. Mange var utroligt kreative med deres udklæd-
ning, både børn og voksne, og efterfølgende var der fuldt hus i 
selskabslokalet, med masser af hygge, fastelavnsboller og udde-
ling af præmier kattekonger og dronninger, samt bedste ud-
klædte.  

AU takker for masser af hygge! 
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Nyt fra Aktivitetsudvalget 
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Nyt fra Aktivitetsudvalget 
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Nyt fra Afdelingsbestyrelsen 

Forbrug/udgifter i året 2019. 

Da årsregnskabet ikke viser forbruget på de 4 konti afdelingsbestyrelsen har ansvaret for, og 
der bliver spurgt hertil nu og da, kan flg. tal for 2019 oplyses. 

Rådighedskontoen:  
It udgifter på hjemmesiden      kr. 900,00   
Vand & forplejning til møder      kr. 2.475,00 
Gløgg aften          kr. 2.500,00  
Bankgebyrer          kr. 325,00 
Familiedag          kr. 24.500,00  
Affaldsbøtter fra Ikea (eksempler)      kr. 400,00 
Kørselspenge       kr. 200,00 
Kontorhold (div. kontorartikler, gaver)    kr. 3.200,00  
Møbel til beboerklubben       kr. 7.500,00  
 

Kontantkassen: 
Forplejning & kontorhold       kr. 1.100,00  
Returpant       kr. 500,00 
 

Aktivitetskontoen: (AU) : 
Fastelavn       kr. 1.900,00  
Bankgebyr       kr. 325,00 
3 x fællesspisning, Halloween       kr. 7.750,00 
Deltagerbetaling       kr. 1.600,00 
Diverse som rengøring, optælling, håndklæder, 
viskestykker, klude, kasser, pynt etc.     kr. 1.260,00.  
Flere ting er købt til pynt og er til genbrug og derfor en engangsudgift. 
 

Selskabslokalerne: 
Betaling ved udlejning minus depositum retur   kr. 37.000,00  
Bankgebyr       kr. 115,00 
Optælling og diverse indkøb       kr. 4.600,00 
Rengøring (incl. vinduespudser & opskuring af gulve)  kr. 28.450,00 
 

Vi er nu godt inde i 2020 og de sidste konteringer for 2019 er faldet på 
plads for vores 4 konti som kassereren administrerer. Har du spørgs-
mål til nedstående, kan du altid sende os en mail på  

beboerkontoret@nygardsparken.dk 
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Nyt fra Afdelingsbestyrelsen 

 

Molokker og affaldssortering 

Så er vores affaldssortering og molokker skudt i gang og taget i brug. Det betyder at vi alle 
sammen skal tilvænne os nogle nye rutiner og finde vores egne løsninger på selve sorterin-
gen i hjemmet. 
. 
For at alle ved besked, tydeliggøres det her at Nygårdsparken ikke indkøber løsninger til sor-
tering og diverse affaldsspande til hjemmet. Dette ansvar er lagt ud til hver enkelt lejer, da 
det er en utrolig svært, ja tæt på umulig opgave at løfte, idet hver enkelt lejer, som vi er 477 
af, har sin egen idé om hvad der er praktisk og smart, samt at køkkenerne er meget forskel-
ligt indrettede, så denne opgave ligger hos hver enkelt, hvilket vi inderligt håber I vil  
tage til jer.  

Selve økonomien omkring indkøb af sorterings løsninger, påhviler den enkelte lejer at ind-
købe. Vi skal derfor understrege, at det ikke giver mening at stille forslag om, at man skal 
kunne stille med en kvittering og derved få refunderet sit indkøb, idet det til enhver tid altid 
vil være os selv som lejer, der betaler alle udgifter der er i Nygårdsparken. Så en refunde-
ring af et indkøb giver ikke nogen mening økonomisk, andet end at der benyttes tid ved 
ejendomskontoret på at administrere disse udbetalinger. En tid der bliver taget fra andre 
opgaver, de ellers normalt skal udføre og derved bliver det til en ekstra udgift for NGP, der 
kan undgås ved, at man selv betaler for den sorteringsløsning man ønsker.  

Som et plaster på sået, kan vi fortælle at Brøndby Kommune vil sponsorere et sorterings-
net, som de får på lager i Maj. Så kan man godt blive lidt fortørnet over det først er til Maj 
de har det på lager igen, men da denne sorterings-bølge jo er løbet over hele Brøndby 
Kommune, har de ikke kunne kalkulere med den interesse det tilsyneladende har været fra 
alle borgere i kommunen for dette sorterings net. 
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Kalender - Marts 2020 

Dato Arrangement Info 

Marts 2020 
Strikkeaften hver torsdag  

kl. 18.30-20.30 
Beboerklubben 

1. april 2020 Pensionistklubben Selskabslokalet kl. 13.00 

25. april  2020 Fællesspisning Selskabslokalet kl. 17.30 

6. maj 2020 Pensionistklubben Selskabslokalet kl. 14.00 

30. maj 2020 
NGP’s  

Petanquemesterskab 
 Lave Højkær kl. 14:00 

3. juni 2020 Pensionistklubben Selskabslokalet kl. 13.00 

  
 

  
 

 
  

 

  


