
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 6/1 2010 hos Solvejg 

Til stede var: Simon Elbæk Munk, Thomas Helt, Ellen Sonne, Solvejg Brink og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4/11 2009  

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Forsikring 

5. Generalforsamling 

6. Arbejdsdag 

7. Eventuelt 

8. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Thomas sender referater fra antenneforeningens møder til Simon, så de kan blive lagt på vores 

hjemmeside. Med hensyn til den ubebyggede grund på nr. 31 efterlyser kommunen gode ideer til 

at løse problemet. Med hensyn til parkering på stamvejen vil hverken kommunen eller politiet give 

os tilladelse til at lave gule markeringer på kantstenene. Vi har nu en permanent ordning med 

Morten om græsklipning. Prisen vil løbende blive indexreguleret. Jan skriver mail til Bykjær Anlæg 

for også her at få en permanent ordning. I mailen beder vi også om, at der bliver bakket ned til nr. 

7, 9 og 11. Jan sender først mailen til Simon til gennemlæsning.   

3. Der er betalt for hækplanter (kr. 280,-) og 2 stk. domæner a’ 90,- kr. Det bestræbes at 

årsregnskabet ligger klart tidligere end sidste år. 

4. Parcelhusejernes Landsforening spørges om, hvilke konkrete ting vi i bestyrelsen kan komme til at 

hænge på og derfor kan/bør forsikre os imod. Kan nogle af disse ting imødegås med skiltning f.eks. 

”Leg på eget ansvar”?  

5. Til generalforsamlingen er Thomas og Michael på valg (2 år). Både Ellen og Solvejg fortsætter 

yderligere 1 år som revisorer. Mødet afholdes onsdag den 5. maj kl.19.30 på Fritidscenteret, Nyvej 

7. Samme koncept som sidste år. Bestyrelsesmedlemmerne mødes en halv time inden mødets 

start. Simon booker lokalet hos kommunen og spørger Lars Mortensen (nr. 33) om han igen i år vil 

være dirigent og om han fortsætter som revisorsuppleant. Punktet ”Generalforsamling” tages med 

igen på næste møde. 

6. Arbejdsdagen afholdes søndag den 30. maj med start fra kl. 10. Jan sender en liste rundt til 

bestyrelsesmedlemmerne med de ting, der skal laves på arbejdsdagen. Punktet tages med på 

dagsordnen til næste møde. 

7. Intet blev drøftet under eventuelt. 

8. Næste møde holdes onsdag den 3. marts kl. 19.30 hos Ellen.           

  

     Ref. Jan Bay 


