
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 4/3 2009 hos Solvejg 

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

og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7/1 2009 

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 fra sidste møde blev gennemgået. Tina har ikke talt med Henrik Lund fra vagtværnet, og 

det vi hører er, at det ikke bliver til noget pga. for ringe tilslutning. I årsberetningen kommer Tina 

ind på de overvejelser, vi har haft ang. sikring mod indbrud. Jan udarbejder en mobiltelefon-liste 

over foreningens medlemmer. Referatet blev godkendt. 

2. Tina har haft kontakt med kommunen igen for at høre om de ville jævne bunken på nr. 31, som et 

led i rottebekæmpelse. Det ville de ikke. Michael kontakter Erik Hansen og beder ham om at jævne 

bunken på foreningens regning. Tina forsøger at rykke lånet af lokale på Fritidscenteret til 

afholdelse af generalforsamling til onsdag den 13. maj. Tina kontakter Morten for at sikre 

græsklipning i 2009.    

3. Ejerne af nr. 31 har nu betalt kontingent for 2008. Thomas fremviste regnskab for 2008 og 

budgetforslag for 2009. I regnskabet synliggøres hvor meget vi har opsparet vedr. snerydning og til 

asfaltering. Af de 30.000,- kr., som vi fik af kommunen til at færdiggøre fællesområderne, er der 

stadig 20.000,- kr. tilbage. Tina tager det med i beretningen. Tina undersøger hvad en forsikring af 

bestyrelsesmedlemmerne mod tab vil koste. Tegningsreglerne for opsparingskontoen ændres, 

således at der skal min. 2 underskrifter til for at hæve på den. Thomas sender regnskabet og 

budgettet ud igen til bestyrelsesmedlemmerne med de ændringer, vi blev enige om. Derefter 

inviteres revisorerne til at se på det. Regnskabet og budgettet sendes ud sammen med indkaldelsen 

til generalforsamlingen. Thomas laver noter til de poster der afviger markant fra budgettet 2008. 

Michael afleverer kr. 500,- til Dennis.   

4. Vi har betalt for snerydning 1 gang før jul og regner med at få en regning på 2 gange snerydning 

mere. Jan forlænger aftale med Bykærs Anlæg for snerydning 2009/10. Jan sørger for, at der er 

fjernet grene inden første græsklipning.    

5. Intet nyt. Punktet fjernes fra dagsordenen. 

6. Arbejdsdagen afholdes søndag den 17. maj fra kl. 10. Vi har følgende opgaver: 1) Ukrudts- 

bekæmpning i græsplæner samt gødning. 2) Trimning af skrænter i Smørhullet. 3) Græs mellem 



hækplanter. 4) Sten og grene fjernes fra græsplæner og huller og hjulspor efterfyldes. 5) 

Fodboldmål i Haven. 6) 2 børne-bænke-borde samles. 7) Træbeskyttelse af bænke-borde.   

7. Tina stopper som formand, men opstiller til bestyrelsen. Simon opstiller til formand og Jan 

modtager genvalg. Derudover er Dennis på valg som suppleant til bestyrelsen. Både Ellen og Solvejg 

modtager genvalg som revisorer. Helle er på valg som revisorsuppleant. Simon spørger Lars 

Mortensen om han vil være dirigent, og vi får en tilbagemelding. Jan tager referatet. Tina 

rundsender noter til hendes beretning. Jan rundsender forslag til indkaldelsen. Jan sender/omdeler 

indkaldelsen til alle foreningens medlemmer i den første uge i april (uge 14). Sammen med 

indkaldelsen sendes en skrivelse om mobiltelefonlisten samt ønske om at få e-mail-adresser. Tina 

og Solvejg tager hver en kande kaffe med. Jan køber øl, sodavand og småkager både til 

generalforsamlingen og til arbejdsdagen.     

8. Der blev foreslået, at vi afholder fastelavn næste år i Smørhullet. Både Michael og Ellen har 

fejlmeldt gadebelysning hos DONG. Vi har atter fået lys. Ellen er fremover gadelys-ansvarlig. 

9. Næste møde er generalforsamlingen den 6. eller 13. maj kl. 19.30 på Fritidscenteret, Nyvej 7. 

Bestyrelsen mødes kl. 19 og afholder et ”mini”-møde efter generalforsamlingen er slut.  

 

    Ref. Jan Bay  

  

 

 


