
 

Referat fra bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.30  

Sted:   Hos Simon, Nordmandsvænget 35 

 

Tilstede: 

Tilstede er   : Simon, Jan, Tina og Lars 

Afbud fra   : Michael 

Fraværende  :  

 

 

1. Orientering fra formanden 

a. Herunder: 

i. Status skattesag 

Skat har valgt ikke at indstille til skatterådet at genoptage vores 

sag. Det betyder at der ikke gives refusion længere tilbage end 

2009/2011 (afhængigt af hvornår der er søgt) 

Enkelte boliger har tidligt fået refusion tilbage til 2005. 

 

Vi har mulighed for at føre en sag om at få alle refunderet tilbage 

til 2005, men med en sandsynlig omkostning på min. 7.500 

DKK.pr. bolig. Chancen for at vinde, vurderes dog som ringe og 

sagen vil mindst strække sig over 27 mdr. Simon og Tina vurderer 

hvorvidt sagen skal føres videre. 

 

ii. Lokalplan 

Næste møde 

 

iii. Orientering fra Nybolig omkring salg af Nr. 1. Hermed skal vi i år 

trække på revisorsuppleanten for godkendelse af regnskab. 

 



 

iv. Det noteres at Nr. 5 er blevet solgt. 

 

 

 

2. Orientering fra kassereren 

a. Driftkonto 17.680,06 DKK 

b. Snekonto 46.500,00 DKK 

c. Vejkonto 100.921,57 DKK 

 

NOTE: Rettelse til sidste referat fra 7. november 2016. Der var overført 7.500 kr. 

og ikke 7.000 kr. fra drift til vej. 

 

 

3. Planlægning af Generalforsamling 

På valg til bestyrelsen er: 

 Simon – Modtager genvalg 

 Tina – Modtager genvalg 

 Jan – Modtager genvalg 

 

Vi skal søge en bestyrelsessuppleant – evt. Torben nr. 31. 

 

Revisorer er på valg hvert år – Bestyrelsen påtænker Susan og Thomas 

 Vi skal have en suppleant – evt. Lone fra nr. 9. 

 

Tid og sted: 8. maj 2017 – Skolen Nyvej. Jan booker og køber vand/småkager. 

 

Budgetforslag med nul-resultat er udarbejdet og ligger i Dropbox. 

 

4. Forretningsorden 

a. Velkomsthilsen 

Få rettelser – Simon opretter sekretær mail. 

  



 

5. Eventuelt 

 

Tina påtænker at fremlægge ønske over areal overdragelse fra Smørhul til 

deres grund nr. 29. Hermed vil carport kunne flyttes op på siden af huset. 

Tina fremsender forslag inden 15. april (rettidigt) så forslag kan medtages på 

Generalforsamling (og indkaldelse).  

 

6. Næste møde 

Hos Tina 19:30 15. maj 2017. 

 
 

 


