
 

Skibby, søndag 23-04-2017 

Referat fra generalforsamling i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

Tidspunkt:  Mandag den 28. maj 2018 kl. 19.30 

Sted:  ”Dagligstuen” på Fritidscenteret i Skibby på Nyvej 7B (Den gamle Skole) 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Thomas Helt), Valg af referent 
(Bestyrelsen foreslår Lars Mortensen). 

a. Dirigent – Thomas Helt – Rettidigt indkaldt, vi er beslutningsdygtige. 
b. Referent – Lars Kjær Mortensen 

2. Formandens beretning for det forløbne år. 

Roligt år 

Det har været et stille år i foreningen, græsklipning og snerydning kører i 

sig selv, og de større sager der har været kørende over de senere år med 

bla. SKAT, er afsluttet. Der har således kun været afholdt 3 

bestyrelsesmøder, endda med en tynd agenda. 

Lokalplan 

Et emne har været en tilpasning af vores lokalplan, som også nævnt på 

sidste års generalforsamling. Der er desværre ikke meget nyt i sagen. 

Bestyrelsen har kigget lokalplanen igennem, og fundet paragraffer der 

indeholder meget materialespecifikke henvisninger, som vi gerne vil i 

dialog med kommunen om. Det har desværre knebet med tiden til at 

starte denne dialog med kommunen op. 

Bålhyggedag 

Der har de seneste år været meget knebent fremmøde til bålhyggedagen 
omkring slutningen af maj. Derfor har bestyrelsen valgt at tage dette 
arrangement væk på årets budget. Bestyrelsen bakker gerne op om 
arrangementet igen, i samme eller ny form, men der skal gerne være 
bedre tilslutning. 
 
Spørgsmål fra nr. 7 
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Gadebelysning stopper midt på Nordmandsvænget (Mod Skuldelev), 
hvorfor det? Dennis kender sidste hus på Skuldelevvej. Fra gammeltid 
starter landzonen her. 
 
Kommentar fra nr. 1 
Der køres meget stærkt på Skuldelevvej – vores 40 km i timen, er angivet 
som en anbefaling. For år tilbage, vendte de skiltene, så man kører ud af 
40 km zonen når man kører ind på Nordmandsvænget. Her var tanken af 
der skulle etableres fartdæmpende foranstaltninger – det er ikke sket. 
Kommunen viser ikke meget interesse herfor, da sådan foranstaltning 
typisk vil skulle følges op med måling og kontrol. 
 
Generel diskussion om trafik. Det antages at evt. dialog skal etableres 
med politiet, hvis trafikal adfærd har behov for justering. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2017 (vedlagt). 
a. Regnskab er godkendt. 

4. Valg af formand for en 2-årig periode. Ikke aktuel i år 
 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode (Michael Gjaldbæk 
og Lars Kjær Mortensen genopstiller). 

a. Michael Gjaldbæk - Genvalgt 
b. Lars Kjær Mortensen - Genvalgt 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Torben Lange genopstiller – yderligere 
kandidat søges). 

a. Torben Lange – Genvalgt 
b. Jesper Gram Petersen nr. 5 - Nyvalgt 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Revisorer –Thomas Helt og Susan 
Madsen genopstiller. Revisor suppleant – Kandidat søges). 

a. Revisorer 
i. Tomas Helt – Genvalgt 

ii. Susan Madsen – Genvalgt 
b. Suppleanten 

i. Steen Madsen - nyvalgt 
8. Indkomne forslag. Skal være formand Simon Elbæk Munk 

(Nordmandsvænget 35) i hænde senest 20. maj evt. på mail 
formand@nordmandsvaenget.dk.  

a. Bestyrelsen forslår at overfører 40.000 DKK fra snekonto til vejkonto 

mailto:formand@nordmandsvaenget.dk
mailto:formand@nordmandsvaenget.dk
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i.  Forslaget er vedtaget. 
b. Der er modtaget forslag fra NV7 om etablering af 

gæsteparkeringspladser og vendeareal for beboere i nr. 1,3,5,7,9,11,13 
og 15, via inddragelse af dele af det grønne areal. 

i. Der er indhentet tilbud på etablering af 3-4 gæstepladser på 
græsarealet ”haven” parallelt med Skuldelevvej. Der er modtaget 
et overslag på 69.000 DKK.  

ii. Der kom på dagen forslag om alternative og prisbilligere 
løsninger. Da forslag om økonomi er indkommet så sent at det 
ikke er udsendt, er vi i dag ikke beslutningsdygtige. 

iii. Vi vælger at nedsætte et udvalg (Jævnfør forretningsordenen) 
som bedes udarbejde forslag til i form af udformning og 2-3 
tilbud / overslag: Udvalget består af beboere fra nr. 5, 7 og 13.  
Næste bestyrelsesmøde er 17. september. Når forslag ikke at 
blive udarbejdet inden da, informeres udvalget om næste 
mødedato. 
Bestyrelsen (Michael) spørger kommunen om evt. begrænsninger 
for udnyttelsen af arealet, inden udvalget går i gang. 

9. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018 (bestyrelsens forslag vedlagt) 
og fastsættelse af kontingent. 

a. Budget er vedtaget 
10. Eventuelt. 

a. Spørgsmål om kendt startdato for de medlemmer der har tilmeldt sig 
Fibia. Nej. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

  


