
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 23/2 2011 

hos Simon 

Til stede var: Simon Elbæk Munk, Tina Haasum, Michael Gjaldbæk, Tina Sølvhøj, Solvejg Brink og 

Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6/10 2010 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 

4. Regnskab 2010 og budget 2011 
5. Generalforsamling 

a. Dato 
b. Hvem er på valg? Stilles der op igen? 
c. Alt det praktiske 

6. Regler for anvendelse af fællesområder 

7. Boldspil i ”Haven” 

8. Parkering på ”Pladsen” 

9. Forsikring 

10. Opgavefordeling ved vejfest 

11. Eventuelt 

12. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet bliver genudsendt med dagsorden. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

2. a) Vedr. nr. 31 har kommunen accepteret, at grunden kan handles i fri handel. Forhåbentlig 

bliver den snart sat til salg, så vi kan få den sidste grund bebygget og beboet. 

c) Jan skriver om områdets historie og finder evt. billeder til hjemmesiden.  

3. a) Regninger på snerydning er betalt. 

b) Stadig en grundejer har ikke betalt kontingent på trods af, at Tina flere gange har været i 

kontakt. Der bliver nu pålagt et rykkergebyr på kr. 100,-. Tina afleverer en ny regning. 

4. Tina fremlagde regnskab for 2010 og budget for 2011. Regnskabet kommer ud med et lille 

overskud. Ingen bemærkninger til budgettet. Alt så meget fint ud. Solvejg får bilagene med, 

så hende og Ellen kan finde en dag, hvor de kan gå det hele igennem og skrive regnskabet 

under. 

5. a) Tirsdag den 26. april kl. 19.30 på Fritidscentret på Nyvej i kantinen. Jan booker lokale, 

henter nøgle og sender mødeindkaldelse ud efter at Simon lige har set på den. Skal være 

ude senest 1. april. Indkomne forslag skal være Simon i hænde sen. den 15. april.   

 b) Simon genopstiller som formand. Tina H. og Jan genopstiller også. Solvejg genopstiller 

som revisor. Jan spørger Ellen og Dennis om de også fortsætter. 



 c)Simon spørger Lars M. om han vil være dirigent. Jan køber sodavand. 

6. Tina H. og Tina S. nedskriver forslag til regler for ophold på fællesarealer. Forslag sendes ud 

til bestyrelsesmedlemmerne. Det endelige forslag sendes ud med mødeindkaldelsen til 

generalforsamlingen.   

7. Målene er blevet sat på midten i ”Haven” med bagsiden mod hinanden. Det har formentlig 

hjulpet, så de nærmeste naboer bliver så lidt generet af boldspil som muligt.    

8. Simon har været i kontakt med kommunen om at sætte skilt op om regler for parkering på 

”Pladsen”. Det må vi godt, men vi skal sende en ansøgning med teksten på skiltet først. 

Placering kan blive et problem - evt. på Tina S.’ og Jans hjørne. Forslag til tekst på skilt: 

”Privat område - uvedkommen parkering forbudt”. Michael skaffer plader og stolper og 

Simon står for teksten. Simon sender ansøgning til kommunen med tekst, størrelse og 

placering. 

9.  Parcelhusejernes forsikring kan blive ret dyr. Vi bør undersøge, hvad vi som forening og 

bestyrelsesmedlemmer kan blive holdt ansvarlig for, og om der derved er behov for en 

forsikring. Tina H. undersøger hvad forsikringen konkret dækker. Forskellig senarier stilles 

op. 

10. Jan har lavet et forslag til en opgavefordeling for vejfest-udvalg og bestyrelse ifm. vejfest. 

Forslaget blev gennemgået og revideret. Det reviderede forslag udsendes med referatet. I 

år afholdes vejfesten lørdag den 20. august og vejfest-udvalget består af Lykke, Susan og 

Pernille. 

11. EVT. Arbejdsdag med på næste møde. Arbejdsdag afholdes 29. maj fra kl. 10. 

12. Næste møde er umiddelbart generalforsamlingen. Øvrig korrespondance foregår på 

mailen. Første møde efter generalforsamling er mandag den 23. maj kl. 19.30 igen hos 

Simon.  

 

    Ref. Jan Bay 


