
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 11/2 2013 

hos Simon. 

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

 Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10/9 2012  
2. Orientering fra formanden 
3. Orientering fra kassereren 
4. Regnskab 2012 og budget 2013 
5. Generalforsamling 

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

6. Arbejdsdag - dato og opgaver 
7. Skilte og gadespejl 
8. Beskæring af træer i ”Smørhullet” 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

2. a) Simon har indsamlet fuldmagter fra 13 af foreningens medlemmer til på deres vegne at 

ansøge om fradrag for jordforbedringer. Ansøgningen er sendt til Skat inden den 1. januar 

2012 og Simon har modtaget en kvittering for, at de har modtaget den. Vedlagt 

ansøgningen er byggemodningsregnskabet fra kommunen. Udgiften til byggemodningen 

beløb sig til mere end 6 millioner kroner og delt med vores 20 parceller giver det godt 

300.000,- pr. stk. i fradrag. Der er søgt om, at fradraget skal være gældende tilbage fra 

2005.   

b)Byggeriet er gået i gang på nr. 31. 

3.  Jan har afleveret regning fra Bykjær Anlæg på snerydning i januar måned til Tina H. og Tina 

 S. afleverer regning på indkøb af salt til brug fra ”Pladsen” og op mod stamvejen. 

4.  Regnskabet for 2012 er ikke lavet og budgettet for 2013 laves på næste møde. 

5.  Generalforsamlingen afholdes mandag den 27. maj kl. 19.30. Bestyrelsesmedlemmer    

 mødes 30 minutter før. Jan kontakter Karsten Rasmussen på Fritidscenteret for at låne et 

 lokale til 12 - 14 personer. Simon, Tina H. og Jan er på valg. Simon og Jan modtager genvalg 

 (Simon som formand). Tina S. er villig til at overtage kassereposten, når vi efterfølgende 

 konstituerer os. Susan genopstiller som suppleant og Solvejg genopstiller som revisor. 

 Simon spørger Lars M. om han genopstiller som revisorsuppleant, og om han vil være 

 dirigent på generalforsamlingen. Revideret regnskab og budget sendes ud sammen med 

 mødeindkaldelsen senest mandag den 13. maj.   



6.  Arbejdsdagen afholdes søndag den 2. juni fra kl. 10. Liste over arbejdsopgaver laves på 

 næste møde. 

7. a) Skilt med teksten ”Privat vej” sættes på Sølvhøjs hjørne ved stamvejen ned mod 

 ”Pladsen” og skilt med regler for ophold på fællesarealerne sættes i ”Smørhullet”. På 

 sidstnævnte skilt skal der også være en tavle om ”Hund i snor”. Skiltene sættes op på 

 arbejdsdagen. Susan taler med hendes svigerinde om skilte og skiltestativer og Jan spørger 

 John Overgaard, om han kan huske hvorfra kommunen fik skiltestativerne til gadenavn og 

 husnumre. 

 b) Der er enighed om at anskaffe et trafikspejl, som skal sættes op ved ”Smørhullet”, 

 således at man, når man kommer i bil oppe fra stamvejen, kan se om der kommer nogen 

 enten oppe fra fællesstien eller nede fra ”Pladsen”. Simon kontakter forhandlere af 

 trafikspejle (f.eks. Daresco eller Backner) så vi sikre os at det er den rigtige type og størrelse 

 vi får, og at vi placerer det korrekt.  

8.  Michael indhenter tilbud på beskæring af træerne i ”Smørhullet” f.eks. fra firmaet Fagus i 

 Lyngerup. Tilbuddet sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne på mail, og man bedes vende 

 hurtigt tilbage med svar om tilbuddet kan accepteres. 

9. a) Susan udtrykte bekymring over det nyetablerede legeområde ved 8’erne. Hun kontakter 

 Boligforeningen DAB for at høre om deres planer for området. Er det gjort færdigt? Skal der 

 ikke indhegning op? Er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt? 

 b) Flere i bestyrelsen har tænkt sig at tilmelde sig ”Nabohjælp” for at sikre sig imod 

 indbrud. Det er gratis og sætter naboovervågningen af ens hus i system, når man f.eks. er 

 ude at rejse. Jan gør reklame for dette i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling 

 og arbejdsdag. 

 c) Simon og Jan sætter sig sammen for i fællesskab at redigere foreningens hjemmeside. 

10. Næste møde afholdes mandag den 29. april kl. 19.30 hos Solvejg.    

   

 

    Ref. Jan Bay 


