
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Nordmandsvænget mandag den 26. maj 

2014 på Fritidscenteret, Nyvej 7B 
 

9 personer mødte frem repræsenterende 9 parceller – nemlig fra Nordmandsvænget nr. 1, 3, 11, 17, 

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

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning for det forløbne år 

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2013 

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

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år  

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år 

8. Indkomne forslag 

a) Forslag fra bestyrelsen 

9. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2014 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) Forskønnelse af Smørhullet og træer på Pladsen 

b) Trafiksanering af Skuldelevvej 

c) Legeområde ved 8’erne 

d) Arbejdsdag 

Se vedlagte. Formandens beretning blev godkendt.  

4. Udgiften til snerydning har de seneste år ikke været så stor som forventet og kr. 25.000,- er 

flyttet fra snekontoen til kontoen for vejvedligehold, sådan som det blev besluttet på sidste 

års generalforsamling. Der er blevet brugt penge på forskønnelse af Smørhullet og træer på 

Pladsen. Udgift i alt kr. 15.800,-. Der var budgetteret med et underskud for året 2013 på kr. 

16.000,-, og det blev et underskud på kr. 14.353,30. Vi benytter 3 konti i regnskabet for at 

gøre det så gennemsigtigt som muligt. En opsparingskonto for vejvedligehold, hvor vi hvert år 

hensætter kr. 7.500,- + afkastet som i 2013 var på kr. 150,38. En snerydningskonto, som 

ganske vist ikke giver nogle renter, men sikre os at vi kan imødegå også strenge vintre. Og 

endelig en driftskonto, som heller ikke giver nogen renter. Regnskabet blev godkendt. 

5. Michael Gjaldbæk blev genvalgt til bestyrelsen for endnu 2 år. Tina Sølvhøj genopstillede ikke 

og i stedet blev valgt Lars Mortensen ligeledes for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig på et 

efterfølgende møde. 

6. Susan Madsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år. 



7. Ellen Sonne blev genvalgt som revisor for yderligere 1 år. Solvejg Brink genopstillede ikke og i 

stedet for blev valgt Thomas Helt ligeledes som revisor for 1 år. Lars Mortensen genopstillede 

ikke som revisorsuppleant og i stedet blev valgt Susan Madsen for 1 år. 

8. Ud over forslaget fra bestyrelsen er der ikke indkommet yderligere forslag til behandling. A) 

Bestyrelsen foreslår at arbejdsdagen nedlægges, og at vi i stedet betaler en gartner for at gøre 

arbejdet for os. Der er indhentet et tilbud, og det kan finansieres ved at hæve kontingentet 

med kr. 150,- pr. husstand pr. år til kr. 1.850,-. Forslaget blev vedtaget, og 

kontingentstigningen vil gælde fra og med 2014.  

9. På baggrund af ovenstående vil kontingentindtægten for 2014 være kr. 37.000,-. Der vil 

ligeledes blive budgetteret med en udgift til gartner på kr. 3.000,-. Udgiften til arbejdsdag på 

kr. 1.000,- udgår og beløbet kan i stedet bruges til hyggedag / bål-dag. Med disse 

bemærkninger blev budgettet godkendt og kontingentet for 2014 fastsat til kr. 1.850,- pr. 

husstand. 

10. Evt.: a) Susan Madsen og Jan Bay arrangerer bål-/hyggedag 2. pinsedag mandag den 9. juni fra 

kl. 14. 

b) Kontingentet til grundejerforeningen på kr. 1.850,- vil blive opkrævet i juni / juli måned. 

c) Tina Haasum foreslog, at de husstande der ønsker at få hustaget renset for mos og alger gik 

samme om at indhente et tilbud, så det blev så billigt som muligt. Thomas Helt gjorde 

opmærksom på at tagstenenes belægning kunne tage skade af en sådan behandling. 

Grundejerforeningen påtager sig ikke denne opgave. 

d) Vejfesten er lørdag den 30. august.  

   

      

 

 

 

 ___________________________  ___________________________                             

   Formand Simon Elbæk Munk  Referent Jan Bay-Henriksen 

 

 

 

 

______________________________ 

           Dirigent Lars Mortensen 

 



Formandens beretning 2014 
 

Smørhullet – beskæring af træer, plantet buske 

Træerne i smørhullet er blevet beskåret for at undgå at større døde grene faldt ned over nogen. Ligeledes blev det 

vurderet at de meget høje træer ikke gavnede nogen. På siden ud mod marken er der blevet ryddet ud i krattet, og 

plantet nye buske af en type der gerne skulle være meget tæt på vedligeholdelsesfri. 

 

Træer på pladsen skiftet 

Efter en vognmand kørte det ene træ på pladsen ned besluttede bestyrelsen at skifte begge træer og få gravet op og fyldt 

muld ned så træerne har en chance for at gro. Vognmanden betalte det ene træ, og foreningen det andet. 

 

Dialog med kommune og politi omkring skiltning 

I forbindelse med trafiksanering af Skuldelevvej har kommunen efter diktat fra Politiet vendt skiltene ned af 

Nordmandsvænget så der nu køres ud af en trafikdæmpet zone fremfor ind i en trafikdæmpet zone. 

Efter dialog med Politi og kommune blev det præciseret at der er tale om vejledende skilte, og at de skulle vendes da 

der mod planerne ikke var etableret trafikdæmpende foranstaltninger på Nordmandsvænget. 

I bestyrelsen holder vi øje med om de vendte skilte har en negativ effekt på hastigheden på stamvejen, og I så fald tages 

emnet op med kommune og Politi igen. 

 

Arbejdsdag med begrænset fremmøde 

Fremmødet på arbejdsdagen har været støt faldende, og bestyrelsen har derfor stillet til forslag at få professionelle til at 

tage sig af opgaven med det årlige vedligehold af ”smørhulet” og ”haven”. 

Vi er som forening blevet beriget med disse to fællesarealer, og har dermed også pligt til at vedligeholde arealerne, hvad 

enten de bliver benyttet eller ej. Da vi kan erfare at der fra medlemmernes side ikke er et ønske om at udføre denne 

opgave selv, har vi valgt at stille til forslag at betale os fra det. 

 

Legeområde ved 8’erne 

Sidste år kunne jeg berette om moseområdet ved familieboligerne, og de planer der var for området. Jeg er glad for nu 

at kunne fortælle at området helt har ændret karakter og i dag fremstår flot og indbydende. 

Området er blevet renset op med midler fra Real Dania fonden, og det er boligforeningens ønske at området inkl. 

bålhytte vil blive benyttet at områdets beboere, også fra parcelhusene. 

 


