
 

Skibby, mandag 13-05-2019 

Referat fra generalforsamling i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

Tidspunkt:  Mandag den 13. maj 2019 kl. 19.30 

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

Husstande repræsenteret. 

1, 11, 13, 17, 35, 37 ,39 ,31 ,33 ,35 ,39 

 

Dagsorden 

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

a. Dirigent – Thomas Helt 
b. Referent – Lars Kjær Mortensen  

 
2. Formandens beretning for det forløbne år:  

Generelt 
Det har været et år med fart på, hvilket også har betydet, at noget har fået 
mere prioritet end andet. På sidste års generalforsamling, berettede jeg 
således om bestyrelsens planer om at bede kommunen se på restriktionerne 
i materialer i vores lokalplan. Der er desværre ikke noget nyt i den sag, om 
end en enkelt beboer har haft en byggeansøgning i høring omkring ændrede 
tagmaterialer på et skur. 
 
Parkering i ”Haven” 
På sidste års generalforsamling, var der fremsat et forslag om etablering af 
parkeringsareal på noget af arealet i ”Haven”. Der blev nedsat et udvalg, 
men bestyrelsens opfattelse er, at der ikke har været så stor aktivitet i 
udvalget. Derfor fremlægges ikke noget forslag på generalforsamlingen i år. 
Hvis der er ønske om fornyede kræfter i udvalget, modtager vi i bestyrelsen 
gerne tilmeldinger hertil, men ellers må vi anse udvalget som nedlagt, og 
forslaget dermed lukket. 
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Manglende lys på stien mellem #33 og #35 
Vi har haft en udfordring med lyset på stien mellem #33 og #35, hvor alle tre 
lamper ikke lyste. Henvendelse til SEAS/NVE skete der ikke noget ved, og vi 
var i bestyrelsen godt frustrerede over det. Et opkald til kommunen, og en 
klage over den manglende service fra SEAS/NVE fik dog tingene til at glide. 
Samme eftermiddag var en elektriker ude og kigge på det, og dagen efter var 
der atter lys. 
 
Træer på ”pladsen” 
På pladsen er der to træer – dem fik vi skiftet for nogle år tilbage med 
jordforbedring i hullet. Desværre er det ene blevet påkørt, og nu gået helt ud 
– det andet lever stadig, men er meget sølle. Bestyrelsen har derfor besluttet 
at udskifte det ene træ, og samtidig forsøge at opsætte nogle vandingsposer. 
Vi har afsat penge på budgettet til det, men pga. travlhed, er det ikke 
kommet videre. 
 
Betaling for vejbelysning 
For nogle måneder siden sendte kommunen os en orientering om, at vi 
skulle til at betale et fastsat beløb for gadebelysningen. Beløbets størrelse 
undrede mig, og jeg spurgte derfor kommunen om beregningsgrundlaget, og 
begyndte at grave i sagen. Det viser sig, at flere procedurer for indførelse af 
en sådan betaling for vejbelysning ikke er blevet fulgt. På vegne af 
grundejerforeningen er jeg derfor i dialog med kommunen om 
lovgrundlaget, og beslutningens gyldighed. Kommunen har allerede trukket i 
land på det første brev, som de nu mener blot har været en venlig 
forespørgsel efter kommentarer og indvendinger i forhold til det påtænkte 
tiltag. Jeg fortsætter med at lægge pres på kommunen, og vil informere 
medlemmerne når/hvis der kommer epokegørende nyt i sagen. 
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Fibias nedgravning af fiberkabel og rør 
En fredag sidst i marts, var Fibias entreprenør godt i gang med at skulle grave 
føringsrør til fiberkabler i vores område. Det er jo sådanset positivt nok, men 
på kommunen havde de lige glemt, at en sådan gravetilladelse skal i høring 
hos bl.a. grundejerforeningen. Efter som kommunen har mægtig travlt med 
at lægge udgifter til belysning over på os som fælles ejere af vores private 
fællesveje, så mente vi i bestyrelsen også, at kommunen burde varetage 
deres forpligtigelser i denne henseende. Vi har derfor fået iværksat en 
høring, som bestyrelsen har givet svar på, og det ser desværre ud til at 
trække i langdrag. I mellemtiden, har vi været i dialog med Fibias 
entreprenør for at finde mulige føringsveje uden at skulle grave igennem 
smørhullet. Vi håber på en snarlig løsning, så dem af jer der har bestilt fiber, 
snart kan blive koblet på. 
 
Persondataforordningen og telefonlisten 
Foreningen har gennem en årrække haft en frivillig telefon- og e-mailliste på 
medlemmerne. På grund af den persondataforordning, som blev indført i 
maj sidste år, har vi slettet listen. Vi vil snarest muligt sende en forespørgsel 
rundt, hvor man frivilligt kan oplyse telefonnummer og e-mailadresse, og 
samtidig give samtykke til, at grundejerforeningen må opbevare og 
videregive informationerne til foreningens medlemmer. Vi skal lige have tid 
til at få den endelige tekst på plads, men forhåbentlig i starten af efteråret. 
Samtidig vil vi indarbejde regler for håndtering af persondata i bestyrelsens 
forretningsorden, så det er tydeligt for alle hvordan persondata behandles. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2018 (vedlagt). 
a. Årsregnskab er godkendt 

 
 

4. Valg af formand for en 2-årig periode. (Simon Elbæk genopstiller). 
a. Simon Elbæk - Genvalgt 

 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. (Tina Haasum og Jan 

Bay-Henriksen genopstiller). 
a. Tina Haasum - Genvalgt 
b. Jan Bay-Henriksen - Genvalgt 
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6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Torben Lange genopstiller – Jesper 
Petersen genopstiller ikke) 

a. Torben Lange - Genvalgt 
b. Der blev ikke fundet yderligere suppleanter. 

 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Revisorer –Thomas Helt og Susan 

Madsen genopstiller. Revisor suppleant – Kandidat søges). 
a. Thomas Helt - Genvalgt 
b. Susan Madsen - Genvalgt 
c. Der blev ikke fundet en suppleant. 

 
8. Indkomne forslag. Skal være formand Simon Elbæk Munk 

(Nordmandsvænget 35) i hænde senest 5. maj evt. på mail 
formand@nordmandsvaenget.dk.  

a. Bestyrelsen har ingen forslag 
b. Der er indkommet forslag fra Tina og Thomas Haasum 

Nordmandsvænget 29 vedr. arealoverdragelse. 
Forslaget blev præsenteret og efterfølgende diskuteret, inden forslaget 
blev sendt til afstemning. 
For – Stemte 2 
Imod – Stemte 9 - forslaget er hermed afvist 

 
9. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2019 (bestyrelsens forslag vedlagt) 

og fastsættelse af kontingent.     
a. Budgettet er vedtaget. 

 
10. Eventuelt.     

a. Inspiration til evt. afskærmning / reglementsskilt omkring smørhullet. 
b. Der er ikke mere brænde på bålpladsen. Så hvis nogen kender nogen 

der har gratis, vil Susan gerne hente og hjælpe med at flække. 
c. Diskussion omkring snerydning og til vejvedligeholdelse, hvor det blev 

foreslået at sætte kontingentet ned i stedet for at sætte et for stort 
beløb af til snerydning. Bestyrelsen ser på dette ifm. næste års forslag 
til budget. Der saltes kun i forbindelse med snerydning. Foreningen vil 
godt betale, hvis nogle beboere køber vejsalt til saltning på vores fælles 
vej. 

mailto:formand@nordmandsvaenget.dk

