
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Nordmandsvænget mandag den 30. april 

2012 på Fritidscenteret, Nyvej 7B 
 

10 personer mødte frem repræsenterende 10 parceller – nemlig fra Nordmandsvænget nr. 1, nr. 3, 

nr. 11, nr. 13, nr. 17, 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 2011 

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

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

8. Indkomne forslag 

9. Godkendelse af budget 2012 og fastsættelse af kontingent 

10. 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 Simon Elbæk Munk berettede om det forløbne år og kom ind på følgende:  

a) Bestyrelsen har i årets løb afholdt 3 møder. 

b) Der er truffet beslutning om af opsætte 2 skilte. Et i ”Smørhullet” omhandlende regler for 

ophold på fællesarealerne og et andet skilt for at begrænse parkering på ”Pladsen”. 

c) Der er ikke endnu truffet beslutning om at tegne forsikring af foreningen.  

d) Der har været afholdt arbejdsdag, og det gør vi igen i år søndag den 3. juni fra kl. 10 og vi 

fortsætter konceptet med bl.a. hygge, bål og pølser. 

e) Sidste års vejfest havde lidt færre tilmeldte end tidligere, men var ellers rigtig hyggelig. I år 

afholdes vejfesten lørdag den 18. august (3. lørdag i august) og festudvalget består af 

Pernille (nr. 13), Susan (nr. 17), Pernille (nr. 27) og Marlene (nr. 35). 

Formandens beretning blev godkendt.  

4. Kasserer Tina Haasum fremlagde regnskabet for 2011. Vi kom ud med et overskud på kr. 

2.485,64. Det reviderede regnskab blev godkendt.  

5. Tina Sølvhøj og Michael Gjaldbæk blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer i 2 år mere.  

6. Susan Madsen blev genvalgt som suppleant for 1 år og generalforsamlingen besluttede ikke at 

genvælge Dennis Hansen, da man ikke havde hørt fra ham om han ville genopstille. 

Foreningen fortsætter med 1 suppleant. 

7. Ellen Sonne og Solvejg Brink blev genvalgt som revisorer. Lars Mortensen blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

8. Der var ikke nogle indkomne forslag at tage stilling til.      



9. Tina Haasum gennemgik budgettet for 2011. Budgettet blev godkendt og kontingentet fastsat 

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

10. a) Det blev foreslået, at der sættes et skilt op om ”Hund i snor” i ”Smørhullet”. 

b) Susan bemærkede, at hjemmesiden ikke var ajourført, hvilket bestyrelsen vil få rettet op 

på. Datoer for arbejdsdag og vejfest vil blive lagt på samt referater fra bestyrelsesmøder og 

generalforsamlingen. 

c) Udover de sædvanlige opgaver på arbejdsdagen blev det foreslået, at luge omkring og 

gødede træerne på ”Pladsen”. 

d) Bestyrelsen blev opfordret til at rette henvendelse til bestyrelsen i Akacieparken og høre 

om planerne for at sænke kantstenene på stamvejen for at forbedre parkeringsforholdene. 

Parkering på stamvejen er stadig et problem. 

 

 

      ref. Jan Bay   

 
 


