
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 7/1 2009 hos Michael 

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

Hansen og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5/11 2008 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Sne / Græs 

5. Rotter 

6. Arbejdsdag 

7. Generalforsamling 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Tina har haft fat i kommunen igen ang. byggepligten, der ikke er overholdt på nr. 31, og kommunen 

retter nu henvendelse til ejerne. Både Tina og Simon har været i kontakt med ejerne, der siger, de 

nok skal betale kontingentet, og at det er i orden, hvis vi står for at jævne grunden. Vi besluttede, 

at Tina tager kontakt til kommunen for at få dem til at jævne grunden på ejernes regning. Ejerne af 

nr. 31 var irriterede over, at der var blevet lagt haveaffald ind på deres grund. Tina tager kontakt til 

Henrik Lund for at høre, om han kunne være interesseret i at komme til vores generalforsamling og 

fortælle om det private vagtværn, der er blevet etableret i byen.   

3. Thomas har sendt opkrævning af kontingent til den nye adresse, vi har fået på ejerne af nr. 31. Vi 

beder Thomas om, når han har årsregnskabet klart, og inden han sender det til revisorerne, lige at 

sende det på mail til bestyrelsens medlemmer.  

4. Vi har - så vidt vides - kun fået ryddet sne en gang indtil nu. Ordningen med Bykærs Anlæg lader til 

at fungere godt. Tina ser på aftalen om græsklipning for at se hvor længe den løber. Får vi også 

slået græs til foråret? Hvad er prisen for græsklipning i 2009? Vi skal bruge oplysningen for at kunne 

lægge et budget for 2009. 

5. Med henblik på at jævne bunken på nr. 31 har Erik Hansen afgivet tilbud. I den forbindelse kiggede 

han på grunden og mente der var rotter i haveaffaldet, der var lagt ud på grunden. Rottefængeren 

har været hos Jan og tilset giftkassen. Der havde ikke været rotter i den. Ang. rotter på nr. 31 sagde 

han, at han ikke uden ejernes tilsagn måtte gå ind og lave rottebekæmpelse på grunden. Han 

opfordrede os til hurtigst muligt at få jævnet bunken. 

6.  Arbejdsdagen afholdes en søndag sidst i maj. Liste laves på næste møde. 

7. Generalforsamlingen afholdes onsdag den 13. maj (alternativt den 6. maj) på fritidscenteret (Nyvej 

7) lige som sidste år. Tina reserverer lokalet hos kommunen, og Jan henter nøglen. Simon 

genopstiller. Tina er også på valg. Dagsordnen laves på næste møde 

8. Intet 

9. Næste møde er onsdag den 4. marts kl. 19.30 hos Solvejg.  

 

    Ref. Jan Bay  


