
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 7/5 2008 hos Tina 

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 5/3 2008 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Generalforsamling 

5. Forslag til anvendelse af 30.000,- kr. 

6. Sne / Græs 

7. Budget 2008 

8. Arbejdsdag 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Brev ang. parkering afleveret til formanden i Akaciaparken Kim Christensen, 

Nordmandsvænget 4F. Klage sendt til kommunen over at byggepligten på nr. 31 ikke er 

overholdt. Der er ikke modtaget nogen reaktion fra kommunen. Grunden er nu sat til salg 

af ejerne. 

3. Renteindtægter ca. kr. 100,-. Ingen udgift til snerydning 2007-08. 

4. Lokale booket på Fritidscenteret, Nyvej 7B. Nøgle afhentes inden kl. 14 hos Karsten på 

kontoret. Indkaldelsen er udsendt i uge 17. Tina eller Lars Sølvhøj foreslås som dirigent og 

Jan som referent. Jan køber sodavand. Bestyrelsen mødes 30 minutter før 

generalforsamlingen starter. Der nedsættes et vejfest-udvalg til mødet, og der foreslås en 

fast lørdag f.eks. 2. lørdag i august til afholdelse af vejfesten. 

5. Liste lavet over de indkomne forslag til anvendelsen af de 30.000,- kr. med angivelse af 

forventet udgift. 

6. Jan opstiller de indhentede tilbud på græsklipning og snerydning. Bestyrelsen foreslår at vi 

selv klipper græs på skift, og at Bykærs Anlæg rydder sne og salter på hele området, når 

der er 3 - 5 cm sne. Med den kombination kan vi bevare kontingentet på kr. 1200,- om 

året. 

7. Thomas fremviste forslag til budget 2008, og det vil blive lagt frem til godkendelse på 

generalforsamlingen. 

8. Arbejdsdagen er søndag den 25. maj kl. 10. Vi mødes i ”Smørhullet”. Jan skriver en 

”reminder” om generalforsamlingen og arbejdsdagen og afleverer den i postkasserne.  

9. Evt.: Fremtidige vejfest-udvalg findes til vejfesten.  



10. Næste møde holdes hos Jan i nr. 27 onsdag den 3. september kl. 19.30.    

 

 


