
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 2/9 2009 hos Simon 

Til stede var: Simon Elbæk Munk, Thomas Helt, Tina Haasum, Ellen Sonne og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29/4 2009 og fra generalforsamlingen den 

13/5 2009.  

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Forsikring 

5. Parkering på stamvejen 

6. Generalforsamling, arbejdsdag og vejfest evaluering 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

Referat: 

1. Referatet fra den 29. april blev godkendt. I referatet fra generalforsamlingen er der en fejl. 

Indeståendet ved regnskabsårets udgang var 49.626,86 (ikke 57.126,86). 

2. Simon ringer til kommunen for at høre om der er nyt i sagen om den ubebyggede grund 

(nr. 31). 

3. Alle har betalt kontingent. Græsklipning er betalt for 2009. Udlæg i forbindelse med vejfest 

er betalt.  

4. Simon ringer til Parcelhusejernes Landsforening for at få en person ud og tale med os om 

forsikring og ansvar. 

5. Simon kontakter formændene for henholdsvis Akacie Parken og 8’erne angående parkering 

på stamvejen.  

6. Til generalforsamlingen var fremmødet skuffende. Det var ærgerligt, men vi ændre ikke 

ved konceptet. Til arbejdsdagen var fremmødet til gengæld flot. Ellen har efterfølgende 

malet bænkebordene. Målene i Haven er flotte. De placeres som før vejfesten. Græsset i 

Haven er ikke sprøjtet endnu. Opgaver på arbejdsdag næste år: Træer i haven beskæres, 

græs/ukrudt fjernes ved træer og hække, kompost hentes og lægges på ved træer og 

hække. Vejfesten gik virkelig godt. Børn og voksne havde en dejlig aften. Nyt udvalg til 

planlægning af vejfest 2010: Lone fra nr. 9, Pia fra nr. 15, Tina fra nr. 29 og Tina fra nr. 39. 

Billeder fra festen ligges på hjemmesiden. Ideen om en vejfest mappe som gives videre til 

nye udvalg synes bestyrelsen er en rigtig god ide. Vejfesten 2010 afholdes lørdag den 21. 

august.  

7. Evt.: Jan kontakter Bykærs Anlæg ang. pris for snerydning 2009/10. Sidste sæson var prisen 

pr. gang kr. 750,00 pr. gang ekskl. moms.  

8. Næste møde er 4. november kl. 19.30 hos Jan.    

  

     Ref. Jan Bay 


