
 

Referat fra bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 7. november 2016 kl. 19.30  

Sted:   Hos Lars, Nordmandsvænget 33 

 

Tilstede: 

Tilstede er   : Simon, Jan, Michael og Lars 

Afbud fra   : Tina 

Fraværende  :  

 

 

1. Orientering fra formanden 

a. Herunder: 

i. Status skattesag 

1. intet nyt – Sagen er berammet til slutning af denne måned. 

At vi ikke har hørt noget nu, tolke som et positivt signal. 

ii. Status Panorama 

1. Simon har talt med Morten. Han var misinformeret af sin 

medarbejder om hvilket arbejder der var udført. Der blev 

kort herefter korrigeret herfor. 

Simon har bedt om en plan for hvornår klipninger 

forventes udført, så vi kan følge op på om tingene sker. 

 

2. Orientering fra kassereren 

a. Driftkonto 17.622,23 DKK 

b. Snekonto 47.437,50 DKK 

c. Vejkonto 100.921,57 DKK 

 

9.000 DKK overført fra drift til sne. 7.000 DKK overført fra drift til vej. 

Der er betalt regninger for 5.896,11 DKK siden sidst. 



 

Simon ringer til banken og minder dem om, at vi ikke ønsker at betale gebyr 

for netbank. 

 

3. Forretningsorden 

a. Afslutning af forretningsorden 

i. Det blev lavet et par simple rettelser 

ii. Der laves udkast til velkomstskrivelse – LKM 

iii. Forretningsorden er hermed frigivet. 

 

4. Gennemgang af lokalplan 

a. Svært at pege på helt specifikke punkter at slå ned på. Generelt kan dog 

nævnes at specifikation af materialer er meget specifikke og 

repræsentative for den tid planen er skrevet i. Det kan være Ok ikke at 

ændre, men kun hvis den ikke fortolkes så stramt som den er skrevet. 

b. Vedr. parkeringspladserne ved 4 og 6 kan vi henvise til lokalplanen §5.4 

hvor der står at der skal anlægges yderligere pladser ved behov. 

 

Simon ringer til kommunen og lægger en føler ud i forhold til fortolkning. 

Hvis kommunen er åben for konstruktiv dialog, vil nogle af de specifikke 

emner diskuteres. 

 

5. Eventuelt 

a.  

 

6. Næste møde 

a. 6. marts – 2017 kl. 19:30 Hos Simon – Nordmandsvænget 35. 
 


