
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 4/11 2009 hos Jan 

Til stede var: Simon Elbæk Munk, Tina Haasum, Solvejg Brink og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2/9 2009  

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Forsikring 

5. Parkering på stamvejen 

6. Snerydning 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Simon har talt med Svend Rindom fra kommunen ang. ubebygget grund på nr. 31, og har 

fået en kopi af det brev, som kommunen har sendt til ejerne af grunden, hvori det fremgår 

at byggepligten ikke er overholdt. Simon har i en mail opfordret ejerne til dialog med 

kommunen. Simon holder kontakten. Hjemmesiden er blevet ajourført. Peter fra nr. 3 har 

nogle billeder fra vejfesten, som han giver til Simon, så de også kan blive lagt på 

hjemmesiden. Simon har forespurgt antenneforeningen om de kan maile referater fra 

deres møder, så de også vil kunne læses fra vores hjemmeside, men der er ikke kommet 

noget tilbagesvar endnu. 

3. Intet, da kassereren var fraværende. 

4. Parcelhusejernes Landsforening kommer ikke ud til et informationsmøde. Simon fik en 

snak med dem, hvori vi blev bekræftet i, at selv om grundejerforeningen har en ordning om 

snerydning, så er det den enkelte grundejers pligt og ansvar at rydde sne til midt ud på 

vejen ud for dem selv. Simon forsøger at få et andet forsikringsselskab ud til et 

informationsmøde, og punktet tages med igen på næste møde. 

5. Ang. parkering på stamvejen forsøger Simon at få en kontakt til en person i 8’erne, men da 

de ikke har nogen bestyrelse, er det ikke så let.  Seniorboligerne er sandsynligvis ligeglade, 

da de ikke kan være generet af de parkerede biler, og Akacie Parken har Simon ikke talt 

med endnu. Muligvis er problemet ikke så stort mere, så vi holder øje med udviklingen. Det 

kan måske blive en løsning at få lov til at male kantstenene gule ud for sidevejene, hvor det 

jo er forbudt at parkere. Det spørger Simon om i Teknisk Forvaltning. Punktet tages ikke 

med på næste dagsorden. 

6. Ang. snerydning ringer Jan til Bykærs Anlæg for at høre om aftalen kan blive af mere 

permanent karakter, så vi kun behøver at tage stilling, når der er prisstigning. Simon 

kontakter Morten for at få en lignende ordning ang. græsklipning. 



7. Michael har foreslået at vi efterplanter i hækken ved Smørhullet. Jan snakker med Michael, 

og de står for evt. at indkøbe og plante nye hækplanter. På generalforsamlingen vil vi 

forhøre os om der er tilslutning til at plante en hæk i Smørhullet ud mod marken. DONG 

har skiftet pærer i gadelygterne, så nu er der næsten lys i dem alle sammen. 

8. Næste møde holdes onsdag den 6. januar kl. 19.30 hos Solvejg.          

   

     Ref. Jan Bay 


