
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 5/3 2008 hos Simon 

Til stede var: Tina Haasum, Simon Elbæk Munk, Michael Gjaldbæk, Dennis Hansen og Jan Bay 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15/1 2008 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Forslag til anvendelse af 30.000,- kr. 

5. Sne / Græs 

6. Generalforsamling 

7. Arbejdsdag 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 
 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Tina afleverer brev til formanden i Akaciaparken ang. parkering. Hvis de har ledige 

parkeringspladser, kunne de så ikke markere dem som gæsteparkering?    

3. Thomas medbringer til næste møde regnskab for 2007 samt forslag til budget for 2008.  

4. a) Trælegepladser: Michael har indhentet tilbud fra Svanholm Trælegepladser. Eksempel: 

   2 stk. kolbøttestænger kr. 6000,- / Stubbe om bålplads kr. 720,- / Balancewire kr. 3500,- 

(priserne er ekskl. moms).  

Ulla fra nr. 37 har indhentet tilbud fra firmaet Aktiv Ude. Eksempel: Gyngestativ med 2 

dækgynger kr. 15.200,- / 3 stk. balancestolper kr. 5550,- / Kolbøttestativ kr. 4975,- 

(priserne er inkl. moms). Priserne er under revidering, så vi skal regne med ca. 8 % mere. 

b) Fodboldmål med net: Dennis indhenter tilbud. 

c) Bænke og borde: Jan indhenter tilbud.  

d) Skilt vedr. parkering: Anslået pris kr. 800,-. I første omgang afventer vi virkningen af 

brevet til Akacieparkens formand. 

e) Manglende fliser (hvor der før stod et træ på ”Pladsen”): Det er besluttet og arbejdet 

udføres på arbejdsdagen. 

5. Forespørgsel på priser på snerydning og græsklipning er udsendt til Bykærs Anlæg og 

Panorama. Ellen indhenter priser fra Erik Hansen. Michael snakker med Morten om tilbud. 

Tilbuddene skal være i hus medio april og rundsendes til bestyrelsen.  

6.  Mosehuset er booket til afholdelse af generalforsamling. Pris kr. 500,- (heraf får vi 100,- kr. 

retur). Det er 100,- kr. dyrere end sidste år. Tina forespørger kommunen om lån af gratis 

lokale og giver hurtigst mulig Jan besked, så Mosehuset i givet fald kan afbookes. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes senest den 24. april. Jan rundsender forslag 

til mødeindkaldelse til bestyrelsen, inden den bliver sendt ud til medlemmerne. Tina finder 



en til at være dirigent. Både Michael og Dennis modtager genvalg. Derudover er Thomas og 

Signe på valg. Vejfest skal være et punkt på dagsordnen. Bestyrelsen foreslår at vejfesten 

fast afholdes den 2. lørdag i august, og der nedsættes et festudvalg på 

generalforsamlingen. 

7. Dennis skaffer grus til at ligge fliser i på ”Pladsen” og Michael medbringer en stamper. Jord 

til opfyldning af huller og ujævnheder på græsarealer hentes fra jordbunke på nr. 31’s 

grund. 

8.  Byggepligten på nr. 31 er overskredet. Tina fremsender klage til kommunen på vegne af 

grundejerforeningen.  

Vedtægterne scannes ind og lægges ud på hjemmesiden. Til brug på hjemmesiden finder 

Jan billeder frem fra byggemodningen mm., og skriver lidt om udstykningens historie. 

9. Næste møde afholdes onsdag den 7. maj 2008 kl. 19.30 hos Tina i nr. 29. 

 

     Ref. Jan Bay 

 

 

 


