
 

 Referat fra bestyrelsesmøde i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 

Tidspunkt:   Mandag den 29. februar 2016 kl. 19.30  

Sted:   Hos Lars, Nordmandsvænget 33 

 

Tilstede: 

Tilstede er :  Simon, Jan, Michael og Lars 

Afbud fra :  Tina 

 
1. Orientering fra formanden 
2. Orientering fra kassereren 
3. Yderligere vedr. forsikring til grundejerforeningen (Formanden) 
4. Planlægning af Generalforsamling 
5. Forretningsorden – Se input fra sidste referat (Primært Lars) 
6. Fra sidst 

 Stubsæder til bålplads er brændt af / døde. Vi skal have fundet nogle 
nye til foråret – http://naturleg.svanholm.dk/  

7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 
 

  

http://naturleg.svanholm.dk/


 

 
1. Orientering fra formanden 

a. Primært vedr. skattesag 
i. SKAT fastholder beslutning fra sidst med fradrag på xxx.xxx 

baseret på antal m2 grund, hvilket knap giver mening da udgiften 
til tilslutninger ikke er størrelsesafhængig. 

ii. Fradraget gives pga. kloak og el. Landmåling inkluderes ikke. 
iii. Formanden har søgt forklaring. Svaret ligger i at ovenstående er 

alm praksis. 
iv. 2 parceller her og samtidige parceller i Hjortevænget har 

modtaget fradrag. Argumentet er fremlagt ved formandens 
oprindelige klage, og vil først blive behandlet når den ordinære 
sag er afsluttet. 

 
2. Orientering fra kassereren 

a. Betalt  
i. 2. halvdel af regning til Panorama. 

ii. Domæner 
iii. Snerydning 1 gang (i 2015) 

b. Der er udarbejdet regnskab (dropbox) 
i. Overskud på 1.159,91 DKK 

ii. Formanden har set regnskab igennem 
iii. Regnskab er klar til revision. 

c. Budget 2016 er udarbejdet 
i. Underskud på 2.150 DKK forventes. Primært pga. planlagt indkøb 

af siddestubbe omkring bålsted. 
 

3. Yderligere vedr. forsikring til grundejerforeningen (Formanden) 
a. Intet nyt. 
b. Punktet udgår til det får ny energi. 

 

4. Planlægning af Generalforsamling 
a. Regnskab skal revideres – Jan 
b. Afholdes på fritidscentret – Nyvej 7 

i. Jan booker online 
c. 25. april, Kl. 19:30 



 

d. Indkaldelse – Lars (Jan bekræfter mødelokale)  
i. Skal ud seneste 14 dage før. (11 april) 

ii. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. (17 april) 

e. På valg er: 
i. Michael - genopstiller 

ii. Lars - genopstiller 
f. Jan indkøber lidt sodavand. 

 
 

5. Forretningsorden – Se input fra sidste referat (Primært Lars) 
a. Der var udarbejdet forslag til aftalte punkter, der med få rettelser blev 

godkendt. 
b. Lars laver udkast til formatering. 
c. Simon tjekker med Tina omkring årshjul. 

 

 

6. Fra sidst 
 

a. Stubsæder til bålplads er brændt af / døde. Vi skal have fundet nogle 
nye til foråret – http://naturleg.svanholm.dk/  

 
7. Eventuelt 

a. Hjemmeside er nu opdateret og overgået til nyt webhotel. 
 

8. Næste møde 
a. GF 
b. 2. maj k. 19:30 hos Simon. 

 

http://naturleg.svanholm.dk/

