
 

Referat til bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 19. november 2018 kl. 19.30  

Sted:   Hos Jan, Nordmandsvænget 27 

 

Tilstede: 
Tilstede er   : Simon, Jan, Torben, Tina, Lars 
Afbud fra   :  
Fraværende  : Michael, Jesper 

 

 
1. Eventuelle orienteringer fra: 

• Formanden 

• Nordmandsvænget nr. 9 er solgt.  

• Info til sekretæren for udlevering af velkomstbrev. 

• Amanda og Nikolaj 
 

• Kassereren 

• Indestående på konti 

• Driftskonto 20.310,28 DKK 

• Snekonto  20.750,00 DKK 

• Vejkonto  156.087,92 DKK 
 

• Betalinger 

• Græsklipning 2. halvdel betalt – knap 6.000 DKK. 

• 7.500 kr. overført til vejkonto og 9.000 DKK. overført til 
snekonto. 

• Betaling til Panoram for klip i smørhullet 2.113,75 DKK. 



 

• Betaling til DK Hostmaster 100 DKK. (Beløb ikke trukket fra 
konto endnu) 

• Ud over evt. snerydning og evt. beplantning af træer på 
pladsen, forventes ikke yderligere udgifter i år 

 

• Regnskab fra Vejfest mangler 

• Det er indtægtssiden der mangler at blive redegjort for 
- Egenbetalinger 
- Flaskesalg 

 
 

2. Arbejdspunkter 

• Klippe hæk/græsudbud 

• Panorama har fortsat lyst til at have opgaven, så vi bliver ved 
nuværende leverandør af ”klip”. 
 

• Træer på pladsen. 

• Planteskoleinput om at træer har en skidt sandsynlighed for at 
overleve, da der køres over rødder, hvilket vil få dem til at trække 
sig. Fald på pladsen i alle retninger, er også problematisk. 

• Det vurderes at et par poser, der kan holde på regnvand vil kunne 
gøre en forskel. Det lykkes mange steder i byen. 
 

• Evt. input fra Parkeringsudvalg. 

• Intet nyt (Næste møde er sidste møde før GF – der bør vi 
præsenterer et oplæg) 

 

3. Eventuelt 

• GDPR 

• Vi gemmer reelt nærmest ingen oplysninger, ud over 
kontaktperson liste (mobilliste). På næste møde skal vi behandler 
en politik på området, samt opdatere forretningsorden, så der er 
en samlet tråd heri. Vi forestiller os at lade medlemmer udfylde 
en samtykkeerklæring, med erklæret formål. 

•  



 

 
4. Næste møde 

• 18. Marts, 2018. Nordmandsvænget 33 (Lars) kl. 19:30 
 


