
 

Referat fra bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 14. september 2020 kl. 19.30  

Sted:   Nordmandsvænget 33 (Hos Lars) 

 

Tilstede: 
Tilstede er : Lars, Simon, Jan, Torben, Tina og Jonas 
Afbud fra   :  
Fraværende  :  

 

 

1. Konstituering 
a. Kasserer – Jan 
b. Sekretær - Lars 

 
2. Eventuelle orienteringer fra: 

a. Formanden 
i. Har været dialog med Kommunen omkring afslutning/udbedring 

efter nedgravning af fiberkabler. Der er udpeget nogle særlige 
indsatsområder som kommunen sammen med Fibia finder en 
entreprenør til at udbedre med en forhåbentlig kort horisont. 

ii. Nummer 39 er solgt – der forligger ingen detaljer om datoer og 
nye beboere. 

b. Kassereren 
i. Der er brugt penge på generalforsamling 
ii. Der er opkrævet kontingent 
iii. Der har været købt forplejning lidt til arbejdsdag 
iv. Der er betalt første del af regning til Panorama 
v. Der er overført 2.000 fra drift til snekontoen 
vi. Der er overført 12.500 fra drift til vejkontoen 
vii. Der er brugt 4.219 kr. til vejfest 

viii. Saldi 14/9 



 

1. Drift 29.946,03 DKK 
2. Sne 30.750,00 DKK 
3. Drift 176.163,98 DKK 

 
3. Skiltning 

a. Skiltning ved Smørhullet 

• Hundeluftning 

• Anvendelse af bålstedet 
Skal vi skilte med at området er privat og til benyttelse af 
foreningens beboere. 
 

Privat område 

Du er velkommen til at benytte området mellem 07-22 
Bålstedet er kun for parcellernes beboere  - bål med streg 
Husk at samle op efter din hund, hvis relevant – prut med streg 
(Lars og Jonas ser på det til næste gang) 
 

 
4. Sammenligning af banker 

a. Nordea sætter gebyret for en foreningskonto op fra 300 dkk til 1.000 
dkk. 

b. Sparekassen Sj/Fyn og Arbejdernes Landsbank er undersøgt. Der vil ved 
AL være en mindre besparelse over 5 år, men ikke nok til at 
retfærdiggøre besværet. 

 
5. Generalforsamling 

a. Evaluering 
i. Stående generalforsamling under åben himmel 
ii. Samme fremmøde som mange andre gange 
iii. Succes 

 
6. Opgaver – for i år 

a. Forretningsorden (Simon /Lars) 
i. GDPR – herunder Mail/kontaktpersonliste 
ii. Inhabilitet 
iii. Fratrædelse fra bestyrelse 
iv. Nuværende version opdateres på hjemmeside 

b. Til sommer – Vejfest (Udvalg er nedsat) 



 

i. Udvalg består 
1. Nr. 33, nr. 35 og nr. 13. 

c. Flytning af bygrænse (flytte grænse for nedsat hastighed på 
Skuldelevvej) – Bestyrelsen lovede at kontakte kommunen herom… det 
sker når etablering af transportvej på marken og belysning hertil 
etableres. 

 
7. Eventuelt 

a. Jonas: Revner i asfalten ud for nr. 15 – Simon, den bør ifølge fagmand 
ikke være den værste – men der er en anden der er værre. Lige nu dog 
intet slemt nok til at starte renovering.  

 
8. Næste møde 

a. 1. marts 2021 – hos Simon nr. 35. 


