
 

Referat til bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.30  

Sted:   Hos Lars, Nordmandsvænget 33 

 

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

 

 
1. Orientering fra formanden 

• Mail fra NV29 – Forslag til Generalforsamling omkring areal 
overdragelse.  Forslaget går på 4 meter fra skel ind mod smørhullet 
svarende til ca. 113 m2 – Punktet medtages på den kommende 
generalforsamling. Der er udarbejdet mail med forklaring af forslaget, 
som går med ud ved indkaldelse til generalforsamlingen. 

• Der har været udsendt nabohøring omkring valg af materialer på skur 
fra NV17. Bestyrelsen havde ikke nogen indvendinger. 

• Lamper på stien mellem NV33 og NV35 har længe ikke virket, og SEAS 
har ikke reageret. Formanden har kontaktet kommunen og delt 
fortvivlelse – Kommunen har taget kontakt til SEAS, der reagerede 
øjeblikkeligt. 

• Vi har i foreningen modtaget skrivelse om fremtidig betaling for 
strømforbrug ifbm. lys på privat/fælles vej. Formanden har en dialog 
kørende med en medarbejder fra Frederikssund Kommunes Tekniske 
forvaltning. Det lader til at der er begået nogle procesfejl. Der er 
spredning på de forventede opkrævede beløb i hver ende af 
Nordmandsvænget 540 DKK til 766 DKK. 



 

 
Formanden holder dialogen og informerer… 

 
2. Orientering fra kassereren 

 

• Indestående på konti  

• Kun få hundrede kroners afvigelse fra sidst ifbm betalinger. 
 

• Betalinger 

• Intet af væsentlighed. 
 

• Regnskab 

• Årets resultat 563,93 DKK. 
 

• Vejfestregnskab 

• De sidste detaljer omkring afregning af pant er afleveret og Ok. 
 

3. Planlægning af Generalforsamling 
 

• Behandling af oplæg fra Parkeringsudvalg – der er pt. ikke noget.  
Et evt. forslag fremsendes til kommunen efter aftale. 

Forslagsstillere har uformelt over for Jesper trukket forslaget. 

Formelt må spørgsmålet genfremsættes / verificeres på den 

kommende GF. 

• Mandag 13. Maj på Fritidscentret på Nyvej kl. 19:30 

• På valg er 

• Jan - Genopstiller 

• Tina - Genopstiller 

• Simon – Genopstiller 
 

• Torben – Genopstiller 

• Jesper – Genopstiller ikke 
 

Jan tjekker med Susan om Thomas om de genopstiller til revision. 



 

Sekretær laver forslag til dagsorden, udveksler med formanden og 

uddeler. 

 

4. Forretningsorden 
 

• Politik for GDPR 

• Formanden og sekretæren lader sig inspirere og skriver oplæg 
 

5. Eventuelt 

• Hjemmeside driller – Formanden kigger på det. 
 

6. Næste møde 

• 27. Maj kl. 19:30 hos Michael 


