
 

Referat til bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 7. september 2015 kl. 19.30  

Sted:   Hos Simon, Nordmandsvænget 35 
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3. Yderligere vedr. forsikring til grundejerforeningen (Formanden) 
4. Vedligehold af vej. De første totter ukrudt begynder at finde vej gennem 

asfalten. 
5. Forretningsorden – Se input fra sidste referat (Alle) 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

 

Tilstede: 

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

Fraværende er:  

  



 

1. Orientering fra formanden 

o Skattesag vedr. fradrag for jordforbedringer ifbm byggemodning 
� Afventer udfald af retssag fra 2014, der vil danne præcedens. 

o Ny hjemmeside 
� Jan og Simon har været i gang. 

• Version ½ er lagt op på nyt hotel fra ”unoeuro” 
• Endelig version forventes færdig inden for ca. 1 md. 

 
2. Orientering fra kassereren 

o Kontingent 
� Alle har betalt 
� Kun en enkelt reminder 

o Regninger betalt 
� Græsklipning 
� Vejfest – Udlæg  

• Holdt sig inden for budget 449,86 kr. tilbage 
• Kommentar fra Lars: Festudvalget overvejer at sætte 

prisen op, da succes (flere deltagere) giver voksende 
underskud.  

• Ekstra bevilling på 1.000 kr. blev halvvejs spist op, pga. 
flere deltagere end sidste år. 

• Det kan overvejes at differentierer pris mellem børn og 
voksne. Det kan overvejes at bestille relativt flere 
børneportioner. 

o Status konti 
� Drift:   39.900,34 kr. 
� Sne:   29.375,00 kr. 
� Vej:   85.921,57 kr. 

 

 

3. Yderligere vedr. forsikring til grundejerforeningen (Formanden) 

o Intet nyt. Vi tager punktet op på næste møde. 
 
 
 



 

4. Vedligehold af vej. De første totter ukrudt begynder at finde vej gennem 

asfalten. 

o Henvendelse fra Susan Madsen 
o Henvendelse tolket, som hvorvidt der skal gøres noget ved ”problemet” 

allerede nu. 
o Billeder fremsendt: 

• De første totter er på vej mellem asfalt og kantsten. Må nok 
forventes på nuværende tidspunkt. 

• Umiddelbart vurderes det som tidligt at mobiliserer det store 
beredskab på nuværende tidspunkt. 

• Totter mellem asfalt og kantsten, kan giftes og tjære kan hældes 
i. (Det vil formentligt ikke give stor effekt) 

• Vi må opfordre på næste GF at hver grundejer tager en tur med 
brænderen.  

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

 

Punkter til dette møde: 
o Generalforsamling – Simon - Udført 
o Gyldighed – Simon - Udført 
o Formål – Simon - Udført 
o Konstituering – Simon - Udført 
o Vedligehold af fællesarealer (Græs, hække, sne, stier, asfalt) – Jan – 

Udført (Skal overføres til fællesdokument) 
o Mægling mellem medlemmer – Michael - Udført 
o Håndhævelse af ordensregler – Michael - Udført 
o Årshjul – Tina – Udført (Skitse i hard copy) -> overdrages til formand. 

Færdiggøres når forretningsorden er komplet. 
 
Mangler og skal afklares til næste møde: 

o Udvalg – Lars 
o Bestyrelsesmøder – Lars 
o Kommunikation – Lars 

• Mellem bestyrelsesmedlemmer 
• Mellem bestyrelse og medlemmer 

• Henvendelser til bestyrelsen og brug af e-mail 



 

 
 
 
 

6. Eventuelt 

o Tina 

• Alger/mos på tage.  
• Skal/kan vi samle flere husstande for at få et bedre tilbud. 
• God ide at samle flere, ikke en bestyrelsesopgave. Ta gerne 

initiativ privat. 
o Michael 

• Huller efter ”hvepse” 
• Alle pæle skal væk. 
• Lars får noget jord i overskud. Der køres en trillebør i de 

huller der er. 
• Stubsæder til bålplads er brændt af / døde. 

• Vi skal have fundet nogle nye til foråret – 
http://naturleg.svanholm.dk/  

• Kastanjetræ  
• Simon Gjaldbæk (Nr. 13) har ruget et træ. 
• Må det sættes i skråning. 

• Ja, det må det. Uden garanti for dets velbefindende.  
 
 
 

7. Næste møde 

o Mandag 29. februar 2016 kl. 19:30 – hos Lars, Nordmandsvænget 33. 
• Indkaldelse inden 15. februar 


