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Nyhavnsgruppens	  formål	  er	  at	  bevare	  og	  udvikle	  området	  fra	  Gammelholm	  til	  og	  med	  Frederiksstaden,	  så	  det	  
sker	  med	  respekt	  for	  såvel	  områdets	  historiske	  karakter,	  beboernes	  livskvalitet	  og	  erhvervslivets	  muligheder.	  	  
Nyhavnsgruppens	  målgruppe	  er	  derfor	  beboere,	  beboerforeninger,	  kulturelle	  organisationer	  og	  områdets	  

erhvervsorganisationer.	  
	  Læs	  mere	  om	  foreningen	  på	  :vores	  kommende	  webside	  

	  

	  
Kære	  medlem	  
Vi	  takker	  dig	  for	  den	  støtte	  du	  har	  ydet	  Nyhavnsgruppen	  ved	  at	  være	  
medlem	  af	  vores	  forening.	  	  
Ved	  dit	  medlemskab	  har	  du	  muliggjort	  vores	  arbejde	  for:	  

• At	  skabe	  bedre	  og	  sikrere	  trafikforhold	  i	  vores	  område.	  Det	  er	  bl.a.	  sket	  ved,	  at	  vi	  gennem	  
samarbejde	  med	  Københavns	  Kommune	  har	  opnået	  tilsagn	  om	  mere	  sikker	  trafik	  i	  Nyhavn	  
til	  glæde	  for	  bl.a.	  gående	  og	  cyklister,	  

• At	  sikre	  de	  nødvendige	  p-‐pladser	  til	  vores	  område	  til	  en	  overkommelig	  pris,	  	  
• At	  sørge	  for	  de	  basale	  busforbindelser	  er	  i	  orden	  
• At	  søge	  indflydelse	  på	  lokalplaner	  i	  vores	  område	  herunder	  bl.a.	  Kvæsthusmolen	  og	  Skt.	  

Annæ.	  
• At	  de	  flotte	  granitbolværker	  bevares	  i	  størst	  muligt	  omfang	  
• At	  afholde	  arrangementer	  med	  foredrag	  og	  bådture	  for	  vore	  medlemmer	  

I	  det	  hele	  taget	  har	  du	  således	  medvirket	  til	  at	  vores	  område	  udvikler	  sig	  med	  
respekt	  for	  både	  fortid,	  nutid	  og	  fremtid.	  

	  For	  at	  kunne	  sikre	  vort	  fremtidige	  arbejde	  og	  videreudviklingen	  af	  vores	  hjemmeside	  har	  vi	  endnu	  
engang	  brug	  for	  din	  hjælp.	  	  Vi	  beder	  dig	  om	  at	  betale	  dit	  kontingent	  inden	  den	  1.	  februar,	  da	  det	  så	  
også	  vil	  dække	  deltagelsen	  i	  rundvisningen	  i	  de	  historiske	  lokaler	  i	  Danske	  Bank	  der	  ellers	  vil	  koste	  
75	  kr.	  Læs	  mere	  nedenfor.	  
	  
Det	  er	  tanken,	  at	  vi	  på	  den	  efterfølgende	  ekstraordinære	  generalforsamling	  vil	  foreslå	  en	  ændring	  
af	  vedtægterne,	  således	  at	  det	  i	  2015	  betalte	  medlemsbidrag,	  bliver	  det	  sidste,	  da	  dette	  
kontingent	  vil	  dække	  dit	  medlemskab	  af	  Nyhavnsgruppen	  i	  al	  fremtid.	  Foreningens	  arbejde	  vil	  
derefter	  blive	  søgt	  dækket	  gennem	  medlemsarrangementer	  og	  sponsorbidrag.	  

	  
Invitation	  til	  besøg	  i	  Danske	  Banks	  historiske	  bygninger	  samt	  

efterfølgende	  ekstraordinær	  generalforsamling 
Læs mere næste side 
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Invitation	  til	  besøg	  i	  Danske	  Banks	  historiske	  bygninger	  10.2.2014	  
Den	  10.	  februar	  2015	  har	  Nyhavnsgruppen	  helt	  ekstraordinært	  fået	  åbnet	  dørene	  til	  en	  række	  
historiske	  bygninger	  og	  lokaler	  i	  Danske	  Banks	  Hovedsæde.	  
	  
Adam	  Grandjean	  vil	  denne	  aften	  vise	  os	  rundt	  i	  de	  meget	  smukke	  lokaler	  tilhørende	  	  
Danske	  Bank.	  	  
På	  turen	  vil	  vi	  bl.a.	  kunne	  se	  Peschiers	  palæ	  fra	  1795.	  Erichsens	  palæ	  fra	  1799	  og	  de	  yngste	  lokaler,	  
den	  gamle	  Københavns	  Handelsbank	  fra	  1910.	  Adam	  Grandjean	  vil	  ud	  over	  at	  give	  os	  et	  indtryk	  af	  
de	  forskellige	  tiders	  byggeskik,	  vise	  os	  rundt	  i	  lokaler	  hvortil	  offentligheden	  normalt	  ikke	  har	  
adgang	  også	  være	  vært	  ved	  et	  mindre	  traktement.	  
	  
Vi	  mødes	  udenfor	  banken	  kl.	  16,45.	  
	  
Rundvisningen	  vil	  vare	  1½-‐	  2	  timer	  og	  vil	  blive	  afsluttet	  med	  et	  lettere	  traktement.	  	  
Nyhavnsgruppen	  har	  derfor	  brug	  for	  jeres	  tilmelding	  senest	  den	  1.10.	  kl.	  12,	  da	  Danske	  Bank	  har	  
brug	  for	  at	  vide,	  hvor	  mange	  der	  kommer	  senest	  en	  uge	  før.	  
	  
Da	  der	  højest	  er	  plads	  til	  40	  personer,	  vil	  tilmeldingen	  ske	  efter	  først	  til	  mølle	  princippet	  
	  
Tilmelding	  sker	  til	  :	  Sidse	  på	  info@nyhavn.dk	  	  se	  tilmeldings-‐	  og	  betalingskupon	  næste	  side.	  
	  
Læse	  mere	  om	  Danske	  Banks	  bygninger	  ved	  Holmens	  Kanal.	  
http://www.indenforvoldene.dk/holmens%20kanal%202-18%20-%20asylgade%207%20-%20vingaardstraede%203%20-
%20laksegade%204-10%20-%20bremerholm%2033-39%20-%20laksegade%205-11%20-%20vingaardstraede%201.html	  
	  
Indkaldelse	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling.	  Kl.	  19.15	  den	  10.2.1915	  på	  ….	  ?	  

1. valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
2. ændring	  af	  vedtægter	  –	  så	  ”medlemsskabet	  er	  gyldigt	  indtil	  udmeldelse	  finder	  sted.	  

Udmeldelse	  sker	  ved	  skr.	  henvendelse	  til	  formanden.”	  og	  ”medlemskontingent	  nye	  
medlemmer	  100	  kr.	  for	  personligt	  medlemskab,	  50	  kr.	  for	  partnermedlemsskab,	  250	  kr.	  for	  
ejerforenings/andelseboligforeningsmedlemsskab	  og	  500	  kr.	  for	  virksomheder”	  	  	  	  	  	  	  
(komplet	  ændringsforslag	  udsendes	  i	  forbindelse	  med	  ekstraordinær	  generalforsamling)	  

Venlig	  hilsen	  
	  
Nyhavnsgruppen	  v.	  
Jens	  Tommerup	  
formand	  
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TAKSTER	  FOR	  FORLÆNGET	  MEDLEMSKAB	  2015	  	  
	  
Forlænget	  medlemskab	  (ændres	  formentlig	  til	  evigtvarende	  ved	  den	  ekstraordinære	  

generalforsamling)	  
	  

Hvis	  betaling	  sker	  inden	  1.2.	  2015	  inkluderer	  medlemsskabet	  besøget	  i	  Danske	  
Bank.	  Dette	  besøg	  koster	  ellers	  75	  kr.	  	  
Enkeltmedlemsskab	  100	  kr.	  
Partnermedlemsskab	  50	  kr.	  
	  

Ejerforenings/Andelsboligforeningsmedlemsskab	  200	  kr.	  
–	  inkluderer	  at	  op	  til	  5	  personer	  kan	  tilmeldes	  arrangementerne.	  	  
	  

Virksomhedsmedlemsskab	  500	  kr.	  

1. Beløbet	  indbetales	  på	  foreningens	  konto	  i	  Danske	  Bank	  
a. Reg.	  Nr.	   1551	  
b. Konto	  nr.	  11	  19	  38	  46	  

2. Angiv	  i	  beskedfeltet	  personens/virksomhedens	  navn	  og	  betalingsart	  
a. Kontingent	  
b. Arrangementsbetaling	  

For	  nuværende	  medlemmer,	  der	  kun	  ønsker	  deltagelse	  i	  besøget	  i	  Danske	  Bank	  og	  
ikke	  forlænget	  medlemskab,	  betales	  75	  kr.	  	  

For	  Nye	  medlemmer,	  der	  indmelder	  sig	  inden	  1.2.2015,	  gælder	  samme	  priser	  
og	  procedurer	  som	  ovenfor	  –	  men	  Ved	  nytilmeldin	  send	  en	  mail	  til	  kassereren	  	  
Sidse	  på	  info@nyhavn.dk	  med	  følgende	  oplysninger	  (tidligere	  medlemmer	  behøver	  
ikke	  dette)	  

• Personnavn	  
• Evt.	  virksomhedsnavn	  
• Adresse	  
• Mailadresse	  
• Medlemsskabstype	  


