
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 2/7 2008 hos Jan 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling den 14/5 2008 og fra bestyrelsesmøde den 7/5 2008 

2. Orientering fra kassereren 

3. Sne / Græs 

4. Arbejdsdag 

5. Vejfest 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

 

Referat: 

1. Begge referater blev godkendt. Der står ikke noget i vedtægterne om, at referatet fra 

generalforsamlingen skal sendes ud. Referaterne bliver lagt på foreningens hjemmeside 

www.nordmandsvaenget.dk 

2. Revideret regnskab for 2007 og kontingentopkrævning for 2008 er sendt ud. 6 medlemmer mangler 

stadig at betale og inden længe vil disse modtage en rykkerskrivelse. Jan afleverede bilag på udlæg 

på kr. 130,- for drikkevare til generalforsamling og arbejdsdag. 

3. Jan har sendt mail til Bykærs Anlæg, hvori vi siger ja til tilbuddet om snerydning i hele området. I 

mailen beder vi om en ordrebekræftelse og en bekræftelse på, at der kun skal saltes, når der 

ryddes sne - altså ikke kun saltes ved glat føre.   

4. Arbejdsdagen på fællesarealerne søndag den 25. maj blev evalueret. Vi syntes alle, at det var en 

god dag med et meget fint fremmøde. Morten får kr. 4.000,- for muldjord til ”Smørhullet” og for 

lån af Bobcat. Dennis får kr. 500,- for lån af gravemaskine. Der er blevet købt græsfrø for kr. 350,-, 

og der restere endnu 2 poser, som Jan sår til efteråret. Vi har fået regning fra Svanholm 

Trælegepladser på i alt kr. 2687,50. Michael sørger for at de sidste 5 balancestolper også bliver 

rundede i toppen. Der er efterfølgende indkøbt 2 bænke-borde á kr. 700,- og vi er på udkig efter 

endnu 2 i børnestørrelse. Jan køber træbeskyttelse hos Bjergmark for 2 - 300,- kr. Michael og 

Dennis går efter sommerferien i gang med at lave fodboldmål til ”Haven”. 

5. Årets vejfest holdes lørdag den 9. august fra kl. 17. Marlene fra nr. 35 laver invitationer og 

foretager indkøb for max kr. 1.000,-. Konceptet er det samme som sidste år, hvor man tager kød 

med til grillen til sig selv og tilbehør med til 6 - 8 personer. Marlene koordinerer, hvem der tager 

hvad med. Michael har bestilt telt og borde og stole og prøver også at får kulørte lamper. Jan 

foreslog, at der blev købt velour dug, og tilbød at vaske og opbevare dem. Jan sørger for musik. 

6. Beplantningsplanen for området er lagt på hjemmesiden. 

7. Næste møde holdes onsdag den 3. september 2008 kl. 19.30 hos Michael. 
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