
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 10/9 2012 

hos Tina S. 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7/5 2012  
2. Orientering fra formanden 
3. Orientering fra kassereren 
4. Skilte 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 

Referat: 

1. Jan husker fremover at vedhæfte referatet fra sidste møde, når han sender dagsordenen 

ud. Referatet blev godkendt. 

2. a) Grunden nr. 33 er blevet solgt, og køberne håber på at kunne komme i gang med at 

bygge på den sidst i september måned.  

b) Simon har snakket med Skat om fradrag for jordforbedringer. Han arbejder videre med 

at få udleveret byggemodningsregnskabet og indsamler fuldmagter fra samtlige 

grundejere, således at vi som grundejerforening søger kollektivt på foreningens 

medlemmers vegne. 

3. a) Kontingentopkrævning er sendt ud og 3 mangler at betale. Tina H. sender rykkere ud 

snarest uden gebyr, men bliver der stadig ikke betalt inden for fristen lægges der kr. 100,- 

på regningen. 

b) Følgende regninger er blevet betalt. Udlæg for blækpatron til Jan. Udlæg i forbindelse 

med arbejdsdag til Jan. Udlæg til vejfest til Pernille (nr. 27). Regning for græsklipning. Der 

mangler regning på telt, slush-ice maskine og popcorn maskine fra vejfesten. 

c) På næste møde til februar ser vi på, om der skal overføres penge fra sne-kontoen til 

konto for vejvedligehold.  

d) Lars S. indkøber 2 store sække vejsalt. En placeres hos nr. 29 og den anden hos nr. 39. 

Der saltes på bakken fra ”Pladsen” op mod stamvejen. Regning til Tina H. 

4. Simon har skrevet til kommunen og vedhæftet et billede af, hvor vi ønsker skilt med 

teksten ”Privat vej” skal stå, og hvordan det kommer til at se ud. Kommunen har 

accepteret og forhåbentligt kan vi sætte det op på arbejdsdagen 2013. Tina S. undersøger 

pris på gadespejl til opsætning ved ”Smørhullet”. 

 

 

 

 



5. a) På næste møde tager vi stilling til beskæring af træer i ”Smørhullet”. Michael indhenter 

tilbud.  

b) Jan overtager vedligeholdelsen af hjemmesiden. Godkendt referat lægges på samt 

billeder fra vejfesten. 

c) Nyt vejfest-udvalg blev dannet og består af Torben (nr. 5), Steen (nr. 17) og Jan (nr. 27). 

d) Jan klipper hækken i ”Smørhullet”. 

6. Næste møde afholdes mandag den 11. februar 2013 kl. 19.30 hos Solvejg.  

 

 

    Ref. Jan Bay 


