
 

Referat fra bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 2. maj 2015 kl. 19.30  

Sted:   Hos Simon, Nordmandsvænget 35 

 

Tilstede: 

Tilstede er   : Simon, Jan, Michael, Tina og Lars 

Afbud fra   :  

Fraværende  :  

 

1. Konstituering 

• Kasserer  : Jan Bay Henriksen 

• Sekretær  : Lars Kjær Mortensen 

• Bestyrelsesmedlem : Michael Gjaldbæk 

• Bestyrelsesmedlem : Tina Haasum 

 

2. Evaluering af Generalforsamling 

• Minder meget om de sidste mange år. Dejligt at se en ny grundejer 

repræsenteret. 

• Kommunens nye procedure for bookning af lokale, fungerede rigtigt 

dårligt. Da vi kun skal låne lokale 1 gang årligt, har vi fået lov til at booke 

via mail til Lene Jensen – Frederikssund kommune, Kultur & Fritid. 

Kassereren har kontaktdetaljer. 

 

3. Forretningsorden – Plan for resten  

• Lars kigger på sammenstilling af forretningsorden. 

• Tina udarbejder udkast til årshjul baseret på indhold af 

forretningsorden. 

 



 

4. Eventuelt 

• Stubbe til smørhul 

o 200 kr. + moms og levering. 

o 8 stk. giver 2.000 kr. og levering (Michael prøve at snige uden 

om) Vi betaler hvis rimeligt, ellers henter vi selv et eller andet 

sted fra. Michael vurderer selv, hvad der er fornuftigt. 

• Antenneforening - Ejerskab af Net/Kabel bokse  

o Afledt af arbejdet med afhændelse af antenneforeningen, viser 

det sig at der opstår spørgsmål omkring ejerskab af diverse 

bokse. Der er i grundejerforeningens bestyrelse (Simon og Lars 

har spurgt resten af bestyrelsen) ikke frygt eller grundlag for ikke 

at anbefale en nedlæggelse af antenneforeningen. 

• Tina Haasum fest 

o Spørgsmål om fest med telt i smørhullet. Fordel for Haasum at 

det ligger tæt på, men åbner vi op herfor, vil andre også kunne 

gøre det, hvilket ikke er Haasum interesse. Haasum har selv set 

konflikten heri. 

o Fest for ”hvem som helst” ved smørhullet efter kl. 22, vil være i 

konflikt med ordensreglerne, og kan give klager/gener. 

o Skal vi give Ok, herfor bør beboere nær smørhullet give generel 

accept heraf med tilpasning af ordensreglerne til følge. 

o Haasum har trukket ansøgning tilbage. 

• Lokalplan 

o Vores lokalplan opfattes som meget stram og ufleksibel.  

o Det giver mening ikke at lave Dådyrvænget II. 

o Vi vil i året, se på planen og lave forslag til nogle justeringer, der 

giver øget beboerglæde uden at kompromitterer det 

overordnede udtryk i kvarteret. 

 

5. Næste møde 

• 12. september 2016 hos Jan, kl. 19:30 
 


