
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 23/6 2013 

hos Tina S 

Til stede var:  Simon Elbæk Munk, Tina Sølvhøj, Michael Gjaldbæk, Solvejg Brink,  Ellen Sonne og               

 Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29/4 2013 
2. Konstituering af bestyrelsen (kasserer og sekretær)  
3. Orientering fra formanden 
4. Evaluering af generalforsamling og arbejdsdag 
5. Opsamling på udestående opgaver 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

Referat: 

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

2. Bestyrelsen konstituerer sig således: Kasserer - Tina Sølvhøj. Sekretær - Jan Bay. 

3. a) Simon orienterede om indvielsen af søen og fællesområdet ved 8’erne. Arrangementet blev 

afholdt af DAB, som fortalte om projektet, tilblivelsen og ideen bag. Området må bruges af alle. 

Midlerne er kommet fra Realdania-fonden og formålet er at binde bymiljøet / bebyggelsen 

sammen. Søen er på det dybeste 70 cm dyb, og af den grund anbefaler vi, at de yngste børn kun 

opholder sig på området i ledsagelse med en voksen. Der er også en flot overdækket bålplads på 

området, og sammenholdt med den vi har i Smørhullet, er der nu 2. Det er begrænset hvor meget 

bålpladsen i Smørhullet i forvejen bliver brugt og i forhold til den udgift vi har ved at holde 

området, og det arbejde vi udfører på arbejdsdagene, kunne vi overveje at søge kommunen om en 

ændring i lokalplanen, således at vi kunne sælge en byggegrund i Smørhullet fra. Området er stort 

nok til, at der stadig vil være plads til et mindre grønt fællesareal. 

 b) Spejderne har fået resten af brændet fra træbeskæringen i Smørhullet. Til gengæld kan vi 

låne deres popcorn-maskine til vejfesten uden beregning. 

4. På grund af det bekymrende ringe fremmøde til generalforsamlingen besluttede vi, at der 

fremover ikke er nogen grund til at afholde mødet i lånte lokaler på Fritidscenteret. Fremover vil 

det blive afholdt hos en fra bestyrelsen. Til arbejdsdagen var det de sædvanlige der mødte op. 

Fremover vil vi betale os fra de tungeste opgaver og i stedet afholde en hygge-dag, hvor lette 

opgaver og oprydning kan udføres og så ellers blot hygge, snakke og lave bål. Dette kan naturligvis 

få den konsekvens, at vi bliver nød til at sætte kontingentet op. 

5. Udestående opgaver for bestyrelsen: 

 a) Gadespejle, bump eller bom. Gode ideer søges på problemet med dårligt udsyn, når man 

kommer i bil fra Stamvejen og kører ned på Pladsen. 

 b) Asfaltering - Michael indhenter pris og et fagligt bud på, hvornår vi skal påregne at have 

denne udgift.  



 c) Beplantning i Smørhullet ovenfor skrænten ud mod marken. Opgaven er budgetteret til at 

blive udført til efteråret og på næste møde aftales hvad der skal plantes og hvordan. 

 d) Klipning af hæk i Smørhullet. Jan gør det. 

 e) Væltet træ på Pladsen. Simon tegner et forslag til en ny løsning på Pladsen, hvor der laves 

plantebede udformet som parkeringsbåse. 

 f) Græsklipning - Jan indhenter tilbud. 

 g) Fuldmagt til bankkonti og netbank - Tina S. får det ordnet. 

6. Vejfestplanlægningen er i fuld gang. Teltet vil som noget nyt i år blive sat op i Smørhullet og der 

vil være popcornmaskine og hoppeborg. Michael er kommet med i udvalget, da både Torben og 

Jan er blevet forhindret i at deltage på dagen. Sidste tilmelding er den 7. juli og udvalget holder 

næste møde den 8. juli, hvor de vil gå rundt og ringe på hos dem, der ikke har meldt tilbage.   

7. Næste møde: Mandag den 16. september kl. 19.30 hos Michael.       

    

   

 

    Ref. Jan Bay 


