
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 7/5 2012 

hos Michael 

Til stede var: Simon Elbæk Munk, Michael Gjaldbæk, Tina Sølvhøj, Susan Madsen og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5/3 2012 samt gennemgang af referat fra 

generalforsamlingen 

2. Konstituering af bestyrelsen 

3. Orientering fra formanden 

4. Orientering fra kassereren 
5. Arbejdsdag 

6. Skilte 

7. Forsikring 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

Referat: 

1. Jan mangler at få refunderet udlæg for printerpatron. Referatet fra sidste møde blev 

godkendt og referatet fra generalforsamlingen blev gået i gennem. Jan omdeler referatet 

fra generalforsamlingen sammen med en seddel med datoer for arbejdsdag og vejfest samt 

program for arbejdsdagen. Også mobiltelefonlisten omdeles igen. 

2. Jan fortsætter som sekretær. Der lægges op til at Tina Haasum fortsætter som kasserer. 

Susan er parat til at assistere hende, hvis det skulle blive nødvendigt. 

3. Simon havde ikke noget at berette.  

4. Opkrævning af kontingent vil ske ultimo maj med betalingsfrist ultimo juni. 

5. a) Jan køber øl, sodavand og grillpølser til arbejdsdagen og aflevere bilag på udlægget. Der 

var ingen udgift ved generalforsamlingen, da det var Jan der gav øl og sodavand. 

b) Opgaver på arbejdsdagen: 1) klip græs på skrænter i ”Smørhullet” og omkring bålplads 

2) Lave bål 3) Luge omkring hæk i ”Smørhullet” 4) Se på om de store træer i ”Smørhullet” 

skal beskæres og om der evt. skal plantes nye buske 5) male træbeskyttelse på 

bænkeborde 6) jordforbedre omkring træer på ”Pladsen” 7) klip hæk i ”Smørhullet” 8) 

oprydning især ovenfor skrænt i ”Smørhullet” ud mod marken     

c) Forberedelse til arbejdsdag: 1) Simon og Jan henter kompost jord på genbrugsstationen 

2) Michael indhenter tilbud på professionel træbeskæring 

6. Susan sender en mail til kommunens park og vejafdeling, for at høre om de har 2 rammer, 

vi kan få til de skilte, vi har planer om at sætte op. Som alternativ kan Susan måske skaffe 

rammer, som ejendomsmæglere bruger til deres salgsskilte. Simon mailer kommunen for at 



orientere dem om skiltet om privat område. Symbol med hund i snor tages med på skiltet om 

regler for ophold på fællesarealer, hvis det ellers ser ordentligt ud.    

7. Punktet blev drøftet og tages først med på dagsordenen igen, når der forelægger konkret 

information. 

8. Evt.: Simon lærer Jan at redigere hjemmesiden. 

9. Næste møde: mandag den 10. september kl. 19.30 hos Tina Sølvhøj.    

  

 

 

    Ref. Jan Bay 


