
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 6/10 2010 

hos Simon 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2/6 2010 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Regler for anvendelse af fællesområder 

5. Boldspil i ”Haven” 

6. Parkering på ”Pladsen” 

7. Forsikring 

8. Vejfest evaluering 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 

Referat: 

1. Mødet blev afholdt hos Simon Elbæk Munk. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

2. a) Ny kontrakt med Panorama er underskrevet. 

b) Vedr. nr. 31 har Simon skrevet til Borgmesteren og Byrådet og sat dem ind i situationen. 

I brevet beder vi om, at der bliver fundet en løsning. Indtil nu har vi blot modtaget en 

bekræftelse på, at brevet er modtaget. 

c) På vores hjemmeside bliver kommunal information lagt på f.eks. ang. regnvand. 

d) Simon og Jan har sprøjtet en gang mere mod mælkebøtter i ”Smørhullet”. Fremover skal 

vi være orienteret om græsklipning inden vi sprøjter. Vi har yderligere en bøtte 

sprøjtemiddel stående, så vi sprøjter igen til foråret. 

3. a) Vi har rykket bank til Nordea, hvor vi nu har 3 konti. 

b) Kontingentopkrævning er sendt ud og kun en husstand mangler at betale. Tina kontakter 

dem. 

c) Tina har betalt regning fra Panorama på 10 gange græsklipning i 2010.  

4. Tina H. og Tina S. har ikke et oplæg endnu til regler for anvendelse af fællesområderne. 

Punktet bliver taget med på næste møde. 

5.  På baggrund af henvendelse fra Morten i nr. 23 skal vi have fundet en løsning med hensyn 

til boldspil i ”Haven”, så det er til mindst mulig gene. Punktet tages med på næste møde.  

6.  Simon kontakter politiet for at høre om reglerne for at sætte et skilt op om at parkering på 

”Pladsen” kun er for beboerne og deres gæster, og om vi kan få et ”Legende Børn”-skilt. 

7.  Vi skal undersøge hvad vi som forening og bestyrelsesmedlemmer kan blive holdt ansvarlig 

for og om der derved er behov for en forsikring. Tages med på næste møde. 



8.  Hoppepuden ved vejfesten var et hit. Tilmeldingsblanketten skal tidligere ud. Fremover er 

det bestyrelsen, der står for alt med telt, borde og stole. Jan laver en opgavebeskrivelse for 

vejfest-udvalg. Næste år afholdes vejfesten lørdag den 20. august og vejfest-udvalget 

består af Lykke, Susan, Pernille og Pernille. 

9.  Simon er blevet kasserer i antenneforeningen. Vi tilsluttes YouSee 1. nov. og alle får fuld 

pakke den første måned. En regning på tilslutningsafgiften omdeles og lyder på kr. 1.600,- 

pr. husstand. 

10.Næste møde er onsdag den 23. feb. 2011 kl. 19.30 hos Simon (igen). Til dette møde 

medbringer Tina H. et budgetudkast for 2011 og Tina H. og Tina S. kommer med et udkast 

til regler på fællesarealerne. 

 

    Ref. Jan Bay 


