
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 29/4 2009 hos Tina 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4/3 2009 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Forsikring 

5. Arbejdsdag 

6. Generalforsamling 

7. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Tina har snakket med Morten om prisen for græsklipning i 2009. Det stiger med 4 %, hvilket svarer 

til 375,- inkl. moms. Det er i orden. Tina har også talt med kommunen, som kunne fortælle at 

ejerne af nr. 31 ikke har reageret over klagen over, at byggepligten ikke er overholdt. Kommunen 

lovede, at vi vil blive orienteret, når der sker yderligere i sagen. 

3. Regnskabet bliver revideret inden generalforsamlingen. Thomas har betalt faktura fra Erik Hansen 

for jævning af nr. 31’s grund. 

4. Tina har indhentet tilbud fra Parcelhusejernes Landsforening på forsikring bl.a. i forbindelse med 

tilskadekomst på fællesarealerne. Prisen er ca. 3500,- om året (178,- pr. medlem af foreningen). 

Efter generalforsamlingen indhenter vi yderligere 1 - 2 tilbud og får assurandører her ud og se på 

fællesarealerne og snakke med os. Skulle vi efterfølgende beslutte os til at tage en forsikring vil det 

ikke medfører kontingentstigning det første år. Vi informerer om planerne på generalforsamlingen. 

5. Jan laver en liste over de opgaver der skal udføres på arbejdsdagen. (Se vedhæftede). Thomas 

indkøber plæne-rens og han og Michael sprøjter ”Haven” en aften. Der gøres ikke noget ved 

græsset i ”Smørhullet”. Simon henter et læs kompost jord på genbrugsstationen. Der laves bål. Jan 

køber grillpølser og laver snobrødsdej.  

6. Thomas sørger for at regnskabet bliver omdelt hurtigst muligt. Vi mødes 30 minutter inden 

generalforsamlingens start (altså kl. 19). Punktet om afholdelse af Fastelavn fremføres af Simon. 

Tina sender noter til beretningen rundt til bestyrelsesmedlemmerne på mailen. 

7. Evt.: Det er i orden at Jan indkøber printerpatron på nettet. Udlægget vil blive refunderet.      

    Ref. Jan Bay 


