
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Nordmandsvænget onsdag den 13. maj 

2009 på Fritidscenteret, Nyvej 7B 
 

10 personer var mødt frem repræsenterende 9 parceller – nemlig fra Nordmandsvænget nr. 1, nr. 5, 

nr. 7, nr. 11, nr. 27, nr. 29, nr. 33, nr. 35 og nr. 39. 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning for det forløbne år 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab 2008 

5. Valg af formand for en 2-årig periode  

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode  

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

9. Indkomne forslag 

a) Fastelavn 2010 

10. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse af kontingent 

11. Eventuelt 

Referat 

1. Lars Mortensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt. 

2. Jan Bay blev valgt til referent. 

3. Formand Tina Haasum berettede om det forløbne år og kom bl.a. ind på følgende: 

Hjemmesiden, snerydning og græsklipning, ubebygget grund, rotter, vagtværn, 

mobiltelefonliste, forsikring og arbejdsdagen.  

4. Kasserer Thomas Helt fremlagde regnskabet for 2008. En væsentlig afviger fra budgettet var, 

at vi ikke havde nogen udgift på snerydning i 2008. I alt har foreningen kr. 57.126,86 i banken. 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 

5. Tina Haasum ønskede at stoppe som formand. I stedet blev valgt Simon Elbæk Munk for en 2-

årig periode. 

6. Tina Haasum blev valgt og Jan Bay genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.  

7. Dennis Hansen blev genvalgt som suppleant. Den sidste suppleant blev ikke fundet, men 

generalforsamlingen vurderede, at 1 suppleant til bestyrelsen er nok. 

8. Ellen Sonne og Solvejg Brink blev genvalgt som revisorer. I stedet for Helle Sørensen blev Lars 

Mortensen valgt som revisorsuppleant. 

9. a)Fastelavn 2010. Det blev besluttet ikke at afholde fastelavn, da generalforsamlingen 

vurderede, at aldersspredningen på børnene var for stor, og at der i forvejen var mange 

arrangementer den dag. 

10. Thomas Helt gennemgik budgettet for 2009. Der er ikke budgetteret med en udgift til 

forsikring (bestyrelsesansvarsforsikring). Bestyrelsen kontakter assurandører for at få tilbud. 

Hvis der tegnes en forsikring i 2009, vil det ikke få betydning for kontingentet det første år. 



Det vurderes, at en sådan forsikring vil koste 2 - 4.000,- kr. Der er ikke yderligere forslag til 

anvendelse af midlerne i byggemodningspuljen. Budgettet blev godkendt og kontingentet 

fastsat til fortsat at være kr. 1.700,- pr. husstand. 

11. Evt.: Parkering på stamvejen kan til tider forårsage trafikkaos. Det blev foreslået bestyrelsen 

at kontakte foreningen i Akacie Parken og i Familiehusene (8’erne) og i fællesskab forslå 

kommunen parkeringsbåse på græsrabatten. 

”Kold” asfalt kan købes i byggemarkeder til opkørsler, hvis man skulle være interesseret i det. 

Jan Bay laver en mobiltelefonliste for foreningens medlemmer, så man altid kan få fat i sin 

nabo. Listen omdeles til alle (også dem der ikke er kommet med på listen). 

Opgaverne for arbejdsdagen blev gennemgået. 

Dem der bor i nærheden af nr. 31 vil i fællesskab jævne grunden yderligere, så den kan slås 

med en plæneklipper. 

Tina Haasum fik tak for den tid, hun har været formand.    

 

 

Mødet sluttede kl. 21.00 

 

      ref. Jan Bay   

 

    

 

 
 


