
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 6/3-2007 hos Jan 

 

Til stede var: Tina Haasum, Ellen Sonne, Dennis Hansen, Simon Helbæk, Thomas Helt og Jan Bay-

Henriksen 

Afbud: Michael Gjalbæk 

 

Agenda: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9/1-07 

2. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling 20/2-07 

3. Orientering fra formanden 

4. Orientering fra Kassereren 

5. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling 

6. Evaluering på snerydning 

7. ”Arbejdsdag” 

8. Vejfest 

9. Eventuelt 

10. Næste møde  

 

Referat: 

1. Referatet skal sendes ud senest 14 dage efter mødet. Mødeindkaldelsen sender Jan ud 1 uge før 

mødet. Modsat hvad der står i referatet, er Erik Hansen ikke blevet spurgt om han ville aflevere 

tilbud på snerydning og græsklipning, da Tina og Jan mente, der var indhentet tilbud nok. 

Simon’s indlæg om hjemmeside var ikke refereret, men bliver det denne gang. Referatet blev 

godkendt. 

2. Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling blev godkendt, og Jan sender det ud til 

samtlige grundejere. 

3. Tina havde talt med kommunen og fået at vide at lokalplanen ikke stod til at ændre mht. f.eks. 

hækhøjde, men man kunne søge en generel dispensation. Skoven med sø i er ikke kommunens, 

og vi kunne ikke kræve den indhegnet. Lygtepælene er rettet op, og skødet over fællesarealerne 

er afleveret i underskrevet stand. 

4. Thomas mangler at få adgang til netbank. Derfor er udlæggene ikke blevet betalt. Thomas 

mailer kontingentopkrævningerne med navn og husnr. på til Jan, som sender dem ud sammen 

med referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Thomas mailer navneliste over 

grundejere til bestyrelsesmedlemmerne. Jan giver Ellen en kopi.  

5. Den ekstraordinære generalforsamling forløb tilfredsstillende. Mosehuset kostede kr. 300,- at 

leje, og det var ok. 

6. Morten sender regning på snerydning. Bestyrelsen takkede Dennis for at grave os fri af sneen, 

da det var værst, og han vil få udgiften dækket. Bestyrelsen tager en snak med Morten om, hvad 

vi gør i en lignende situation en anden gang. 

7. Arbejdsdagen bliver holdt lørdag den 5/5 med start kl. 10. Mødested: Smørhullet. Jan skriver 

invitationen til arbejdsdagen og sender den ud med referatet og regningen på kontingentet. Tina 

og Dennis står for - inden arbejdsdagen - at have skrabet det øverste lag jord af syd for 

smørhullet. Tina køber græsfrø, øl og vand. Der skal sås græs, rives, beskæres træer og ryddes 

op. Tina spørger Morten om motorsav og buskrydder. Blandt de fremmødte tages en snak om 

brugen af fællesområderne. Kan nogen skaffe store sten eller træstammer til at sidde på rundt 

om en evt. bålplads? Dennis prøver at skaffe 1 m2 klostersten. 

8. Bestyrelsen lejer 2 festtelte med gulv gennem Michael Gjalbæk til vejfesten. Vejfestudvalget 

holder møde 13/3 og finder frem til dato og koncept.  



9. Simon laver en hjemmeside for foreningen. Vi køber domænet Nordmandsvænget.dk og 

Nordmandsvaenget.dk. Det koster 80,- kr. pr. stk. Udgift det første år kr. 160,- og udgift de 

efterfølgende år kr. 90,-. 

Har man punkter til dagsordnen, kontakter man Jan senest en uge inden mødet. Hjemmesiden 

bliver et punkt på dagsordnen til næste møde. 

10. Næste møde afholdes tirsdag den 1/5 kl. 19.30 hos Dennis i nr. 15. 

 

 

Ref. Jan  

 

 


