
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 4/9 2007 hos Simon 

Til stede var: Tina Haasum, Thomas Helt, Simon Elbæk Munk, Michael Gjaldbæk og Jan Bay 

Dagsorden: 

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

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Vejfest 

5. Arbejdsdag 

6. Hjemmeside 

7. Græs og sne 

8. Eventuelt 

9. Næste møde  

 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Tina orienterede om, at de har sat deres hus til salg og købt en ny grund i Haslev. Planen er 

at begynde byggeriet til december. Ny formand vælges på generalforsamlingen i maj 2008. 

Græsrabatten mod stamvejen er blevet genoprettet.  

3. Thomas kunne fortælle, at nr. 9 er de eneste, der ikke har betalt kontingentet. Grunden har 

imidlertid fået nye ejere, som får kontingentopkrævning, ift. hvor længe de har ejet 

grunden. Vi valgte at se bort fra den tidligere ejers restance. 

Thomas modtog udgiftsbilag fra Michael på kr. 770,- for leje af 1½ partytelt, 6 borde, 42 

stole og en lyskæde ved vejfesten. Derudover har Thomas dækket Jans udlæg på kr. 528,20 

for diverse indkøb til vejfesten (bl.a. grillkul og duge).  

Saldo kr. 8.239,05 + 30.000,- til færdiggørelse af fællesområderne. 

4. Vejfesten var god. Der blev hygget, snakket og børnene legede godt sammen. 43 deltog i 

alt. Der var enighed om, at tilskuddet fra grundejerforeningen heller ikke næste år bør 

overskride kr. 2000,- (100,- kr. pr. grund). 

5. Der afholdes arbejdsdag til foråret. Her skal vi bl.a. fjerne sten fra græsset på 

fællesområderne og udbedre ujævnheder. Skrænterne i ”Smørhullet” skal have en tur med 

buskrydder. Der skal indkøbes og lægges klostersten (ca. 2 m2) på ”Pladsen”. 

På generalforsamlingen 2008 vil bestyrelsen fremlægge forslag til afstemning om 

anvendelsen af de kr. 30.000,- til færdiggørelsen af fællesområderne. Jan laver et udkast til 

en skrivelse der skal sendes ud til alle grundejerne, hvor vi i bestyrelsen efterlyser gode 



ideer og holdninger til f.eks. bålplads, legeplads ol. Michael indhenter tilbud fra Svanholm 

Trælegepladser på træstubbe man kan balancere og sidde på ol. 

Punktet ”Arbejdsdag” vil indtil videre være fast punkt på dagsordnen. 

6. ”Hjemmeside” tages med på næste mødes dagsorden. Billeder fra vejfesten og af området 

i det hele taget må meget gerne sendes til Simon til brug på den kommende hjemmeside. 

7. Tina snakker med Morten om sne og græs. 

8. Evt.: Michael foreslog afholdelse af Sankt Hans med dertil hørende bål i ”Smørhullet”. Tina 

forhører sig hos kommunen om der er regler for bålafbrænding. 

Tina kontakter DONG ang. manglende lys på fælles sti. 

Efter at de 41 rækkehuse er blevet beboet har vi til tider gene af parkerede biler på 

”Pladsen”. Tina forhører sig hos kommunen om parkeringsrestriktioner på ”Pladsen” og på 

stamvejen. ”Parkering” tages med som punkt på næste mødes dagsorden. 

9. Næste møde afholdes den 6. november 2007 kl. 19.30 hos Thomas i nr. 11. 

 

Ref. Jan Bay 

 


