
Menneskene bag det hele:-
Grundejerforeningen har i årenes løb haft føl-
gende formænd:

� 1969-1980, Orlogskaptajn Kaj Hartung Nielsen -
stiftede foreningen.

� 1980-1981, Sparekasseassistent Jørgen Stjerne
Hansen startede PR og blad.

� 1981-1982, Speditør Bent Meyer skrev “Tårnborg-
bogen”.

� 1982, Skibsmaskinchef Benny Andersen gled på
Go-kart banen.

� 1982-1983, Bogtrykker Svend-Aage Larsen stod
fast på Go-kart banen.

� 1983-1987, Falck inspektør Marius Schmidt
forsvarede Svenstrup Bjerg.

� 1987-1998 , Skibsfører Hans Erik Tiedemann
skubbede til vindmøllerne.

� 1998-2000, Maskintekniker Tommy Christensen
arbejdede for sikre skoleveje.

� 2000-2003 , Fhv. Afd.leder Poul Otto Seidel arbej-
der for Korsør Nor og dets nære omgivelser.

� 2003-2004 , Regnskabskonsulent Inge-Lis Seidel
arbejdede for de sociale aspekter.

� 2004-2008 , IT-administrator Charlotte Mikkelsen
arbejdede for trafiksikkerheden i området.

� 2008-, Poul Otto Seidel arbejder med Natur- og
miljø og udbygning af lokalrådsindflydelsen
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Bestyrelsen i 2008/2009:

Formand Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30,
5838 0840 - Mobil 30549059 - E-mail:
poseidel@dbmail.dk
Næstformand Anja Nordby, Bøgevej 4,
Telefon 29 72 84 81
E-mail: anjanordby@msn.com
Kasserer Laust Nissen, Ahornvej 5,
Telefon: 5838 0676
E-mail: laustnissen@gmail.com
Sekretær Inge-Lis Seidel, Rødhøjvej 30,
5838 0840 - E-mail:
seidel.ingelis@gmail.com
Best.medlem Jørgen Knudsen, Halsebyvej
74, 4071 7231 - E-mail: jokn1945@mail.dk
Best.suppl. Willy Søren Beck, Ternevej 18,
5838 0172
Best.suppl. Annitta Hartmann, Stibjergvej 34,
5838 0380

Kontakt et bestyrelsesmedlem
for medlemskab eller benyt

vedlagte giroindbetalingskort

Aug  2009 - Layout, tekst og idé:
Poul Otto Seidel
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Stiftet 10. juni 1969

Dit lokale talerør og LOKALRÅD 

... glemmer de
 - så husker vi det ord for ord

Besøg vor hjemmesIde:
www. grundejerforeningentårnborg.dk



Hvem er vi ?

Grundejerforeningen Tårnborg blev stiftet
den 10. juni 1969.

� Meningen med stiftelsen af foreningen i 1969
var klar: “Tårnborgerne” ville bibeholde et or-
gan, der også efter Tårnborg kommunes ophør,
året efter kunne varetage områdets og de enkel-
te beboeres interesser.

� De gamle havde ret. Der blev og er stadig brug
for dette “lokalråd”. Foruden at varetage de
enkelte grundejeres egne interesser har
Grundejerforeningen Tårnborg arbejdet - og
arbejder med en hel række af opgaver af fælles
betydning for Tårnborgområdet

� Meld dig ind, det koster 175 kr. årligt for 2..

   Fordele:

Af  sager som foreningen har været og er
involveret i, kan nævnes:

� Børnehave, sikker skolevej, Go-kart bane, na-
tursti, cykelveje, strandrensning- samt toiletter
og bådebro ved Svenstrup Strand.

�  Redningsøvelse, grønne områder, alle mands
ret til Svenstrup Bjerg, fyldeplads, oplæg fra
studiegruppe til første kommuneplan,
busstoppesteder, vejreguleringer, grøftegrav-
ning, fællesantenne, lokalplaner, vindmøller,
oplysende  sammenkomster.

� Høringer med kommunalpolitikere, møder med
kommunens udvalg, hjemmekompostering,
oplæg til lokalplan vedrørende Korsør Nor og
dets nære omgivelser, deltagelse i oprydning
omkring Noret, stien Noret.rundt.

� Agenda-21 arbejde, Grønt Råd, Sct. Hans fest,
Samarbejde med andre organisationer om tra-
fiksikkerheden i området ...  og meget mere.

� Vi har også siden stiftelsen været talerør og
dermed Lokalråd for Tårnborg områdets
beboere med nedsættelse af udvalg og arbejds-
grupper og afholdelse af møder.

Bliv medlem af vor 
forening.

Første grundejerforening med to stemmer pr.
parcel.

� Hver parcel har to stemmer hedder det i § 11 i
lovene for Grundejerforeningen Tårnborg .

� Hermed har en grundejerforening for første
gang brudt med det hævdvundne princip om
kun at give hver parcel ret til én stemme. Det er
demokratisk og en klar fordel for kvinderne, at
det princip blev gennemført, men også at en
ejendom med 2 ejere sidestiller disse som lige-
værdige medlemmer.

� Bliv medlem af vor forening - enten fordi du
lige har købt hus i området eller fordi du allere-
de bor herude, men blot ikke har kendt noget til
vor forening.

� Vi vil gerne se dig som medlem af vor forening.
Er vi mange sammen taler vi med så megen
større styrke, når vi gerne vil høres.

� Et års medlemskab koster for tiden 175 kr. pr.
parcel.

� Vi arbejder med :.Kommuneplanen. Trafik-
sikkerhedsplanen. Affaldsplanen. Stiplanen.
Rekreativt område på fyldpladsen og meget
mere. 

� Deltag i fællesskabet - bliv medlem


