
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 15/1 2008 hos Michael 

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

Ellen Sonne og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6/11 2007 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Generalforsamling 2008 

 Dato 

 Sted 

 Valg 

 Forslag til anvendelse af 30.000,- kr.  

5. Sne / Græs 

6. Arbejdsdag 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt.  

2. Der er igen lys på stien mellem nr. 25 og 27.  

Vedr. parkering på ”Pladsen” retter Tina skriftlig henvendelse til formanden for andelsbolig-

foreningen i Akacieparken og beskriver de gener og problemer, der er ved at deres 

medlemmer parkerer på vores fællesarealer.  

Der har igen været et indbrud hos et af vores medlemmer, og der har været hærværk mod en 

bil. Der er desværre ikke så meget, vi kan gøre ved det - andet end at bede vores medlemmer 

om at holde øje i området med mystiske personer og hændelser. 

3. Renteindtægt: kr. 87,75. Betalt kr. 160,- for 2 domæner til hjemmesiden. 

4. a) Onsdag den 14. maj kl. 19.30 

b) Jan spørger, om vi kan leje Mosehuset i Nordmandshusene. 

c) På valg til bestyrelsen er Thomas og Michael. Dennis er på valg som suppleant til 

bestyrelsen, og Signe (fra nr. 11) er på valg som revisorsuppleant.  

d) Michael viser Svanholm Trælegepladser rundt i ”Haven” og i ”Smørhullet” og får tilbud på 

”ballancepæle” som fordeles ligeligt mellem de 2 steder. Er pælene under 50 cm i højden er 

faldunderlag ikke nødvendigt. Vi har ikke modtaget nogen forslag fra vores medlemmer til 

anvendelsen af de 30.000,- kr. Mailadressen til bestyrelsen har muligvis været i uorden, så vi 

tager punktet op igen på næste møde.  

 



5. Jan indhenter tilbud fra Panorama og Bykærs Anlæg på græsklipning 2008 og snerydning 

2008-09. Tilbuddene skal være sammenlignelige. 20 gange græsklipning og mht. snerydning 

skal vi have både pris pr. gang og fast pris for en hel sæson. De skal begge give os tilbud på 

rydning med salt på hele området og på rydning med salt kun på pladsen. Et alternativ der 

også vil være mulighed for at stemme på ved generalforsamlingen er at grundejerne selv på 

skift klipper græs med deres egne græsslåmaskiner på fællesarealerne. Kan man ikke 

overkomme denne opgave, skal der være mulighed for at betale sig fra det. Derfor 

forespørges Panorama og Bykærs Anlæg om, hvad de skal have for græsklipning pr. gang. 

Ellen og Jan indhenter endelig sammenligneligt tilbud fra Erik Hansen, Myregården på 

snerydning/saltning.   

6. Arbejdsdag afholdes søndag den 25. maj fra kl. 10 

7. Bilag blev rekonstrueret på indkøb af øl og vand til arbejdsdagen og Tina får refunderet 

beløbet. 

På generalforsamlingen vil vi foreslå, at der findes en fast dato for afholdelse af vejfest, og et 

nyt festudvalg skal findes. 

8. Næste møde afholdes den 5. marts 2008 kl. 19.30 hos Simon i nr. 35. 

 

    Ref. Jan Bay 

 


