
 

Referat fra generalforsamling i  

Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

Tidspunkt:  Mandag den 25 april 2016 kl. 19.30 

Sted:  ”Dagligstuen” på Fritidscenteret i Skibby på Nyvej 7B (Den gamle Skole) 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Thomas Helt), Valg af referent 
(Bestyrelsen foreslår Lars Mortensen). 

 Thomas Helt er dirigent. Konstaterer Generalforsamling er indkaldt 1 
dag for sent. Da der ikke er gjort indsigelser, og der er fremsendt 
endnu en indkaldelse, vælger Generalforsamlingen at fortsætte. 

 Lars K. Mortensen er Referent  
2. Formandens beretning for det forløbne år. 

 Primært fokus omkring udarbejdelse af forretningsorden. Vi er 
indholdsmæssigt nærmest i mål, forventer færdiggørelse i løbet af 
året. 

 Ny hjemmeside, overflyttet til nyt webhotel 

 Arbejdet på verserende sag med SKAT omkring klage vedr. fradrag fra 
byggemodning. Den ordinære behandling af klagen er nu afsluttet og 
ligger ved kommunen for beregning. Vi forventer at høre fra 
kommunen inden næste opkrævning i juli. Fradraget forventes givet 
tilbage fra 2009. 

o Vi har yderlige en anke i forhold til at 2 parceller har fået afdrag 
baseret på 150.000 kr. baseret på en vurdering. Denne 
ekstraordinære behandling forventes optaget i løbet af året, 
men hvornår der kan ligge en afgørelse er uvist. 

 Balancestubbe ved smørhullet var ved at være trætte og meget 
inficeret af hvepse. De er nu sløjfet. Bestyrelsen stiller i budgetforslag 
om indkøb af nye siddestubbe, der er gået til. 

 Beretning godkendt 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2015. 

 Regnskab godkendt. 

 Kommentar fra Kassereren omkring stor hensættelse til snerydning. 
Overvej på et senere tidspunkt igen af overfører et beløb til 
vejvedligehold. 



 

 
 

4. Valg af formand for en 2-årig periode. Intet valg i år 
 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode (Michael Gjaldbæk, 
Lars Kjær Mortensen genopstiller). 

 Michael Gjaldbæk genvalgt 

 Lars Kjær Mortensen genvalgt 
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Susan Madsen genopstiller). 

 Susan Madsen genvalgt 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Revisorer - Ellen Sonne 

genopstiller, Thomas Helt genopstiller. Revisor suppleant - Susan Madsen 
genopstiller). 

 Ellen Sonne genvalgt 

 Thomas Helt genvalgt 

 Susan Madsen genvalgt 
8. Indkomne forslag.  

 Forslag modtaget fra Lars Kjær Mortensen på vegne af vejfestudvalget, 
om at hæve foreningens tilskud til vejfest med min 500 kr. Årsagen ligger 
i forventet betaling fremadrettet for ydelse som hidtil har været 
betalingsfrie – Eks. Hoppeborg. 

 Lars redegjorde i detalje for årsag. Herefter en grundig 
diskussion om konceptet som støttes af alle fremmødte. Beløbet 
størrelse blev grundigt diskuteret og generalforsamlingen valgte 
at hæve tilskuddet til vejfesten med 1.000 kr. til nu i alt 4.000 kr. 

 Vejfesten afholdes 3. september 2016. 
9. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2016 (bestyrelsens forslag vedlagt) 

og fastsættelse af kontingent. 

 Det besluttes at fastholde kontingent som forslået. Der flyttes 1.000 
kr. fra snerydning til vejfest. 

10. Eventuelt.  

 Bålhygge forventes: 12. juni 2016 – der sendes en invitation ud, når vi 
kommer tættere på. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Nordmandsvænget 

 


