
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 1. september 2014 kl. 19.30  

Sted:   Hos Simon, Nordmandsvænget 35   

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28/4 2014, konstituerende 
møde 26/5 samt overdragelsesmøde 1/6 2014 

2. Orientering fra formanden 
3. Orientering fra kassereren 
4. Evaluering af vejfest 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 

Referat: 

Tilstede er: Simon, Jan, Michael og Lars 

Afbud fra: Tina 

 

1. Godkendelse 
a. Referat fra 28/4 – Godkendt 
b. Referat fra 26/5 – Godkendt 
c. Referat for 1/6 – Godkendt 
d. Husk at udsende referater ved indkaldelse 

 
2. Der er blevet klippet kanter i smørhullet. Panorama står for arbejdet, og er 

markant billigere end tidligere. Det kniber ham dog at holde den tid, som var 
forudsætning for pris. Formanden søger fast pris på det grønne vedligehold, 
som generalforsamlingen besluttede at købe i stedet for arbejdsdag. 
 



 

Formanden blev ringet op fra et forsikringsselskab som ville tilbyde forsikring 
til antenneforeningen. Samtalen blev ledt over mod grundejerforeningen. 
Formanden har modtaget overslag på ansvarsforsikring i niveauet 1.000 kr. 
Forsikringen vil dække skader ved eks. arbejdsdag, fald fra legeredskaber og 
lignende.  Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. Formanden orienterer 
bestyrelse herom inden da. 
 

3. Kassereren havde glæde af overdragelsesmøde 1/6. Da prokura faldt på plads 
i bank, gik det smertefrit. 
 
Kontingent – Status er at alle har betalt. Der har været rykket hos et par 
enkelte, men ganske uproblematisk. 
 
Henvendelse fra Bykjær vedr. tillyseladende ubetalt regning fra 2010 på 2.812 
kr. Kassereren har været i banken og fundet dokumentation for at regningen 
reelt er betalt, og fremsendt til Bykjær. Der foreligger ingen reaktion/accept 
fra Bykjær endnu. Da vi har modtaget skriftligt krav, skal vi søge skriftlig 
bekræftelse på at krav er frafaldet. Kassereren ringer og beder herom. 
 
Træbeskyttelse af bænke/bord. Kassereren fandt en slat træbeskyttelse på 
lager. Der er ingen udgift hertil. 
 

4. Flot arrangement. 
Kæmpe arbejde i forhold til antal deltagere og måske for meget i forhold til 
hvad der kan forventes af fremtidige arrangementer. 
Det skal være ”OK” at drosle ned igen til normal niveau. 
Konceptet omkring voksen- / børneborde fungerede rigtigt godt.  
Det var også en fordel at vi spiste samtidigt. 
Vejfestudvalg for 2015 : Michael Gjalbæk, Carsten Pedersen og Lars 
Mortensen. 
 
Telt og hoppeborg pakkes ned onsdag 3/9-2014..jo flere jo bedre. 
 

5. Forretningsorden udestår. Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde. 
Arbejdsformen forslås at vi tager max. 1 eller 2 punkter pr. møde, så vi har tid 
til at lave noget der er dækkende og hensigtsmæssigt. 



 

Punkter på næste møde bliver ”Bestyrelsens opgaver” samt dialog om hvad 
der skal omfattes. 
 
Vi afholdt båldag 2. pinsedag – Gik fint, men ikke voldsomt mange 
fremmødte. 
 
Jan har klippet det sidste hæk ved smørhullet. 
 

6. Næste møde afholdes 19:30, 3/11-2014 hos Lars Kjær Mortensen, NMV 33. 


