
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 5/3 2011 

hos Simon 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12/9 2011 

2. Orientering fra formanden 

3. Orientering fra kassereren 
4. Regnskab 2011 og budget 2012 
5. Generalforsamling 

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

6.  Arbejdsdag 

a. Dato 

b. Opgaver 

7.  Skilte 

8. Forsikring 

9. Antenneforening 

10. Eventuelt 

11. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

2. Intet. 

3. a) Alle medlemmer har betalt kontingentet. 

b) Der er betalt græsklipning (kr. 9946,25) og internetdomæner 2 stk. a 45,-. 1 gang 

snerydning i januar er også betalt.  

c) Jan afleverede et bilag på en blækpatron. Beløbet refunderes.  

4. Regnskabet for 2011 blev gennemgået og givet videre til revision.  Budget gennemgået. Vi 

ligger op til, at kontingentet forbliver uændret. 

5. a) Mandag den 30. april kl. 19.30 afholdes generalforsamling på Fritidscenteret, Nyvej 7. 

Bestyrelsesmedlemmer møder kl. 19.  

b)På valg er: Michael og Tina Sølvhøj fra bestyrelsen. Michael genopstiller. Revisorerne er 

på valg og Solvejg genopstiller. Suppleanterne er også på valg - Susan og Dennis. Ifm. 

udsendelse af dette referat spørger Jan om der genopstilles. Simon spørger Lars Mortensen 

om han vil være dirigent.  



c) Jan skaffer lokale og nøgle. Mødeindkaldelse skal være ude senest 15. april. Regnskab og 

budget skal sendes ud sammen med indkaldelsen. Indkomne forslag skal være bestyrelsens 

formand (Simon) i hænde senest 22. april.  Jan køber drikkevarer. 

6. Søndag den 3. juni afholder vi arbejdsdag fra kl. 10 på fællesarealerne. Konceptet bliver det 

sammen som tidligere år.   

7. Simon spørger kommunen om tilladelse til ”Privat vej”-skilt - placering og farvevalg. Vi 

venter med at afgive bestilling igennem Susan på skilte til vi har fået grønt lys fra kommunen. 

Punktet tages med igen på næste møde. 

8. Vi afventer undersøgelser fra Tina H. 

9. Kunne man opkræve kontingentet til antenneforeningen sammen med kontingentet til 

grundejerforeningen? Emnet blev drøftet, og det blev ikke fundet hensigtsmæssig at blande 

kontingentet fra de 2 forskellige foreninger sammen. 

10. Evt. Intet.    

11.  Næste møde afholdes hos Michael mandag den 7. maj kl.19.30.     

  

 

 

    Ref. Jan Bay 


