
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 23/5 2011 hos Simon 

Til stede var: Simon Elbæk Munk, Michael Gjaldbæk, Solvejg Brink og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23/2 2011 samt fra ekstraordinært 

bestyrelsesmøde den 28/3 2011 

2. Konstituering 

3. Orientering fra formanden 

4. Orientering fra kassereren 

5. Arbejdsdag 

6. Skilte ang. parkering og med regler for fællesarealer 

7. Forsikring 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

Referat: 

1. Begge referater blev godkendt. Afbud fra bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøderne skal 

fremover ske senest dagen før på mail til Simon. Hvis man melder afbud senere, skal det gøres via 

sms til Simon. Revisorer og suppleanter behøver ikke at melde afbud. 

2. Simon er valgt som formand. Jan fortsætter som sekretær og det antages at Tina H. fortsætter som 

kassere ellers tages det op hurtigst muligt. 

3. Nr. 5 er blevet solgt og de nye ejere overtager 1. juni. Der er potentielle købere til nr. 31. 

4. Kontingentopkrævninger omdeles snarest til betaling primo juli. 

5. Michael henter kompost-jord og køber træbeskyttelse, sandpapir, pensler og plast-græskant. Simon 

har sand, som fejes ned i fugerne på fællesstierne. Jan skriver og omdeler skrivelse som erindring 

om arbejdsdag med opremsning af opgaverne. Jan køber øl og pølser. Malene laver snobrødsdej. 

6. Vi skal have lavet 2 skilte. 1 med teksten ”Privat område”. Det sættes op på nr. 39’s hjørne ved 

stamvejen. Simon laver tegning med placering og tekst og sender til kommunen for at få deres 

tilladelse. På det andet skilt skal der også stå ”Privat område” øverst og derunder skal reglerne for 

ophold på fællesarealerne stå, og det skal sættes op i ”Smørhullet”. Ang. definitionen 

”Solnedgang”, som der blev stillet spørgsmål ved på generalforsamlingen, vurderer vi i bestyrelsen, 

at formuleringen er fyldestgørende.  Jan spørger Susan, om hun kan få lavet disse 2 skilte. De skal 

ikke være for store - ca. A4 størrelse. Susan forespørges om pris og layout. Endelig spørger Simon 

kommunen, om vi kan få ændret hastighedsbegrænsningen til max 30 km/t, samt om vi kan få sat 

et skilt op om ”Legende børn”. 

7. Punktet tages op igen på næste møde, hvor Tina H. orienterer om, hvad hun har fundet ud af.  

8. Intet. 

9. Næste møde holdes hos Michael mandag den 12. september kl. 19.30. 

 

    Ref. Jan Bay 


