
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 1/5-2007 hos Dennis 

 

 

Til stede var: Tina Haasum, Thomas Helt, Simon Elbæk Munk, Michael Gjaldbæk, Dennis Hansen, 

Ellen Sonne og Jan Bay-Henriksen 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1/5-07 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Arbejdsdag 5/5 

5. Vejfest 

6. Hjemmeside 

7. Eventuelt 

8. Næste møde  

 

 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Tina kunne fortælle, at vi har modtaget det tinglyste skøde over fællesområderne og den 

originale udstykningsplan. Tina spørger Morten om, hvad vi kan gøre en anden gang, når der er 

rigtig meget sne. Tina snakker med firmaet, der bygger rækkehusene og minder dem om, at 

græsrabatterne skal genoprettes langs stamvejen. Der blev derudover snakket om den 

forestående arbejdsdag (se punkt 4). 

3. De fleste har betalt kontingentet til grundejerforeningen. 4 mangler og til dem sender Thomas 

rykker. Der lægges ikke gebyr på i første omgang men informeres om, at hvis indbetalingen 

stadig udebliver, kommer der et gebyr på kr. 100,- oveni ved næste rykkerskrivelse. Der er 

betalt for snerydning samt dækket udlæg fra Jan og Dennis’ udgift i forbindelse med 

snerydning. Netbank er oppe at køre. 

4. Arbejdsdagen koncentreres om ”Smørhullet”. Dennis tager gravemaskine med og forsøger at 

skrabe/udjævne, der hvor der skal være græs. Der samles sten, ryddes op og beskæres buske og 

træer. Vi venter med at så græs. Det er ikke lykkedes Dennis at skaffe 1 m2 Klostersten. Kan 

sikkert købes hos XL. Punktet tages med igen på næste møde. 

5. Vejfest lørdag den 18. august fra kl. 16 i ”Haven”. Invitationer er sendt ud til alle. Næste møde i 

udvalget er 6/6 – 3 dage efter tilmeldingsfristen. Michael får efterfølgende at vide, hvor mange 

borde og stole vi skal bruge. 2 telte med gulv og lys er bestilt. Udvalget sørger selv for 

musikanlæg til CD’ere.  

6. Ikke noget nyt om hjemmesiden. Punktet tages op igen på næste møde. 

7. Intet.  

8. Næste møde afholdes tirsdag den 4/9 kl. 19.30 hos Simon i nr. 35. 

 

 

Ref. Jan  

 


