
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 5/11 2008 hos Thomas 

Til stede var: Tina Haasum, Thomas Helt, Simon Elbæk Munk, Michael Gjaldbæk, Solveig Brink, Ellen Sonne 

og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3/9 2008 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Sne / Græs 

5. Rotter 

6. Arbejdsdag 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet fra sidste møde blev gennemgået. Referatet blev godkendt. 

2. Der var intet nyt fra kommunen ang. byggepligten på nr. 31, som ikke er overholdt. På baggrund af 

debat på generalforsamlingen om forebyggelse af indbrud, tager Tina kontakt til Henrik Lund, der 

er ved at etablere et privat vagtværn i byen, for at høre om betingelserne for deltagelse, og om 

hvad man får for pengene. Jan laver en telefonliste med mobiltelefonnumre til foreningens 

medlemmer, således at man kan ringe til sin nabo, hvis man ser noget mistænkeligt ved dennes 

hus. 

3. Der har ikke været nogen udgifter eller indtægter siden sidste møde. Vi besluttede at se bort fra at 

opkræve kontingent af nr. 31 og budgetterer indtil videre med 19 grundejere. Michael kontakter 

Erik Hansen for at få en pris på at jævne jordbunken ud på nr. 31’s grund. 

4. Vi har stadig ikke modtaget en skriftlig bekræftelse fra Bykærs Anlæg på snerydning med saltning, 

og på, at der kun skal saltes, når der bliver ryddet sne. Jan har fået en mundtlig bekræftelse og 

holder øje med om aftalen overholdes. Der indkøbes kun salt, hvis/når der er behov for dette og så 

dækker grundejerforeningen. 

5. Jan orienterede om, at han har set en rotte ved hans hus. Kommunen er kontaktet og 

rottefængeren har lagt gift ud. Hvis man ser en rotte - død eller levende - skal kommunens 

skadedyrsbekæmpelse kontaktes. Man må ikke røre en rotte, og man skal være opmærksom på 

dens ekskrementer (sorte og aflange) som straks skal fjernes med kost og skovl. Rottefængeren 

kommer igen for at se om der er spist af giften. Punktet tages op igen på næste møde. 

6. Opgaver på forårets arbejdsdag: Sprøjte med Plæne-rens på de grønne områder. Træbeskyttelse af 

bænke-borde. Færdiggørelse og opsætning af hjemmelavede fodboldmål.  

7. Billeder fra vejfesten er lagt ind på hjemmesiden samt datoen for næste års vejfest. 

8. Næste møde er onsdag den 7. januar kl. 19.30 hos Michael  

 

    Ref. Jan Bay  

  

 


