
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 6/11 2007 hos Thomas 

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

Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4/9-2007 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Arbejdsdag 

5. Hjemmeside 

6. Parkering 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Tina orienterede om, at Morten er fremkommet med et nyt tilbud, der er noget dyrere end 

hvad vi har penge til. Morten kontaktes og yderligere tilbud indhentes. Mht. græsklipning 

så bliver det også dyrere. Vi tager stilling til dette senere, men mailer sammen eller mødes 

kort for at få en løsning på snerydningen. Tina kontakter DONG ang. lys på fælles sti. Mht. 

at lave en bålplads i ”Smørhullet” er det i og for sig ok siger kommunen. Vi skal dog 

respektere afstand til de nærmeste huse og holde bålet lille. 

3. Thomas kunne fortælle, at der ikke har været nogen ændringer siden sidste møde. Saldo 

kr. 8.239,05 + 30.000,- til færdiggørelse af fællesområderne. Simon afleverede regning på 2 

domæner. Pris kr. 160,-. 

4. Arbejdsdag: Michael havde undersøgt lidt om Svanholm Trælegepladser. Umiddelbart så 

det dyrt ud, men han kigger videre. Jan havde lavet udkast til skrivelse til medlemmerne 

om anvendelsen af de 30.000,- kr. til færdiggørelsen af fællesarealerne. Jan omdeler 

skrivelsen når vi er enige om ordlyden.  

5. Simon præsenterede foreningens nye hjemmeside, som nu er tilgængelig på nettet. 

Billeder til brug på siden sendes til hjemmeside@nordmandsvaenget.dk. Medlemmerne 

kan skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@nordmandsvaenget.dk, og Simon sørger for at 

det bliver lavet således at disse mails videresendes til bestyrelsesmedlemmerne. Thomas 

skriver vedtægterne ind og sender dem til Simon, så de kan komme på hjemmesiden. Jan 

skriver lidt om vejfesten. Referater vil kunne læses på siden, kort tid efter de er blevet 

godkendt. Simon efterspurgte ideer til nyttige links. Hjemmesiden vil fremover ikke være 

fast punkt på dagsordenen. 

6. Mht. parkering på vores fællesarealer har Tina talt med kommunens vejformand. Han 

kunne fortælle, at der lige er blevet lavet en ny parkeringsbekendtgørelse, og at alle i og for 



sig må parkere hos os, bare de overholder færdselsreglerne. Dette gælder dog ikke større 

biler i tidsrummet 19 - 07. Tina læser den nye bekendtgørelse. 

7. Evt.: De 2 m2 fliser der mangler på ”Pladsen”, som vi indtil nu har troet var Klostersten, er i 

virkeligheden Gammelgårdssten, kunne Simon fortælle. Vi skal bruge ca. 100 sten, og de 

koster 178,- kr. pr. m2 og kan købes i Farum. Simon henter dem på trailer, så de er klar til 

at blive lagt på forårets arbejdsdag. 

8. Næste møde afholdes den 15. januar 2008 kl. 19.30 hos Michael i nr. 13. 

 

Ref. Jan Bay 

 


