
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget 17/3 2014 

hos Jan 

Til stede var:  Simon Elbæk Munk, Tina Sølvhøj, Tina Haasum, Michael Gjaldbæk, Solvejg Brink, Lars 

Mortensen, Susan Madsen og Jan Bay 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16/9 2013 
2. Orientering fra formanden 
3. Orientering fra kassereren 
4. Regnskab 2013 
5. Budget 2014 
6. Generalforsamling 

a. Formandskandidater 
b. Kandidater til bestyrelsesposter 
c. Kandidater til suppleanter og revisorer 
d. Dialog om fremtidig konstituering i bestyrelsen 
e. Det praktiske 

7. Arbejdsdag / Hyggedag  
8. Eventuelt 
9. Næste møde 

 

Referat: 

1. a) Ellen og Susan har muligvis ikke fået de mail med referater og indkaldelser, som alle andre 

har fået. Fejlen skulle være rettet nu.  

 b) Hvis datoen for vejfesten bliver ændret, som det har været på tale, er det vigtigt, at den nye 

dato bliver kommunikeret ud så hurtigt som muligt. 

 c) Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

2.  a) Der er blevet plantet buske i Smørhullet. 

 b) Der er blevet plantet 2 nye træer på Pladsen. Udgiften til træerne er dækket af vognmanden, 

som kom til at nedlægge det ene af de gamle træer. Der er blevet jordforbedret omkring de nye 

træer, og det har vi haft en udgift på ca. kr. 3.125,- på.  

 c) Kommunen har lavet fartdæmpning på Skuldelevvej med 40 km/t zone til følge. Det er vi 

umiddelbart glade for, men det har også betydet, at når man kører ind ad Nordmandsvænget 

kører man ud af 40 km/t zonen. Simon har skrevet til kommunen, udvalgsformanden og politiet og 

til sidst også fået svar om at skiltene kun er vejledende, og at man hele tiden har måttet køre 50 

km/t. Vi holder øje med trafikken og oplever vi problemer, tager vi det op igen. 

 d) Der er samarbejdsproblemer internt i bestyrelsen, og der har derfor været afholdt et 

ekstraordinært bestyrelsesmøde kun for bestyrelsesmedlemmerne. 

3. I årets løb har der været udgifter i Smørhullet på 15.800,- for beskæring af træer og indkøb af 

buske. Det stemmer fint overens med det der var budgetteret. I 2013 er der kun betalt en regning 



på snerydning på kr. 1.875,-. Der er betalt for græsklipning og overført kr. 7.500,- til vejvedligehold 

og kr. 12.000 til snerydning. Alle foreningens medlemmer har betalt kontingentet. 

4. Tina S. omdelte regnskabet. Det blev besluttet, at der er ting i regnskabet der skal rettes til. 

Tina S. sender det tilrettede regnskab rundt til bestyrelsesmedlemmerne på mailen, som hurtigt 

melder tilbage med eventuelle ændringsforslag. 

5. Tina S. omdelte forslag til budget 2014. Det blev godkendt. 

6. a) Simon fortsætter umiddelbart ikke som formand. Dette kan ændres, hvis bestyrelsen får en 

anden konstruktion. Ellers vil han sørger for at runde tingene ordentligt af. De tilstedeværende 

blev opfordret til at sondere terrænet for en nye formand eller en ny kasserer.  

 b) Michael genopstiller, men tager ikke formands- eller kassererposten. Tina S. overvejer. 

 c) Både Susan og Lars M. genopstiller som suppleanter. Ellen fortsætter som revisor, men 

Solvejg stopper. Lars M. fortsætter som revisorsuppleant. 

 d) Tages op på næste møde. 

 e) Generalforsamlingen afholdes mandag den 26. maj kl. 19.30 på Fritidscenteret på Nyvej. Jan 

booker lokale. Indkaldelsen skal være ude senest mandag den 12. maj. Lars M. vil godt være 

dirigent på mødet. 

7. Det stilles til forslag på generalforsamlingen, at kontingentet hæves med kr. 100,- såfremt 

fremmødet på arbejdsdagen ikke bliver bedre. I så fald vil vi betale os fra arbejdsopgaverne, men 

holde fast i en hyggedag med f.eks. bål og snobrødsbagning. Arbejdsdag eller bare hyggedag vil 

blive afholdt søndag den 1. juni. 

8. Susan har planer om at invitere til bål-hygge i Smørhullet nogle fredage hen over sommeren. 

Tina H. skal orienteres om datoer af hensyn til røggener. 

9. Næste møde er mandag den 28. april kl. 19.30 hos Solvejg.    

   

 

    Ref. Jan Bay 


