
 

Referat til bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 11. maj 2015 kl. 19.30  

Sted:   Hos Michael, Nordmandsvænget 13 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2/3 2015.  
2. Konstituering af bestyrelse (Kasserer og Sekretær) 

a. Evt. planlægning af overdragelser 
3. Orientering fra formanden 
4. Evaluering af Generalforsamling 
5. Yderligere vedr. forsikring til grundejerforeningen (Formanden) 
6. Forretningsorden – Se input fra sidste referat (Alle) 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 

Tilstede: 

Tilstede er:  Simon, Jan, Michael og Lars 

Fraværende er: Tina 

 

  



 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2/3 2015.  

• Godkendt via mail efter sidste møde 
 

2. Konstituering af bestyrelse (Kasserer og Sekretær) 

 
• Kasserer – Jan 
• Sekretær - Lars 

 
• Evt. planlægning af overdragelser 

 
3. Orientering fra formanden 

 
• Grøn aftale om klip fra Panorama - Accepteret 

 
4. Evaluering af Generalforsamling 

 
• Super ringe fremmøde 
• Vi tolker det som generel tilfredshed 
• Enighed om at fortsætte på Nyvej, for det tilfælde at der kommer flere 

medlemmer, eller der måtte komme en svær diskussion. Bedst at holde 
på neutral grund 

• Referat fra generalforsamling udsendes nu, inklusiv resultat af 
konstituering 

 
5. Yderligere vedr. forsikring til grundejerforeningen (Formanden) 

 
• Den tager vi næste gang 

 
6. Forretningsorden – Se input fra sidste referat (Alle) 

 
• Prokura – Jan 

o Indskrevet i afsnit om ”Konti, prokura og tegning” 
• Afholdelse af generalforsamling – Simon 

o Intet nyt 



 

• Vejfest – Lars 
o Indskrevet som nyt afsnit 

• Årshjul – Tina 
o Intet nyt 

 
Til næste møde: 

• Generalforsamling – Simon 
• Gyldighed – Simon 
• Formål – Simon 
• Konstituering - Simon 
• Udvalg – Lars 
• Bestyrelsesmøder - Lars 
• Kommunikation - Lars 

o Mellem bestyrelsesmedlemmer 
o Mellem bestyrelse og medlemmer 

� Henvendelser til bestyrelsen og brug af e-mail 
• Vedligehold af fællesarealer (Græs, hække, sne, stier, asfalt) - Jan 
• Mægling mellem medlemmer - Michael 
• Håndhævelse af ordensregler - Michael 
• Årshjul – Tina 

 
 

7. Eventuelt 

 
• Kontingentopkrævning for 2015 udleveres ultimo maj, til forfald inden 

udgangen af juni måned 
• Nyt fra Kasserer 

o Status konti 
� Drift:   15.188,23 kr. 
� Sne:   29.375,00 kr. 
� Vej:   85.921,57 kr. 

o To bilag siden seneste møde 
� Snerydning:  937,50 kr. 
� Sodavand til GF.  108,40 kr. 

 
 



 

8. Næste møde 

• 7. september kl. 19:30, hos Simon NV 35. 

 


