
Grundejerforeningen Nørredammen 
 
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 19.03.02 afholdt hos Morten Marqvard. 
 
Morten Marqvard  (138) 
Søren Poulsen   (150)    referent. 
Lisbeth Iversen  (108) afbud 
Heinz Jacobsen  (120) 
Karsten Bolvig   (106) afbud 
Ingolf Bache Mikkelsen (128) fraværende 
Arne Kamp   (71) 
 
 
1 Godkendelse af referat fra møde d. 23.01.02 
Godkendt og underskrevet uden kommentarer. 
 
2 Opfølgning på generalforsamling 
Sørens udkast til referat fra generalforsamlingen afholdt d. 18.02.02 blev diskuteret og godkendt med et par mindre 
rettelser og tilføjelser. Søren renskriver og Morten kopierer. 
Ca. 1/3 af husstandene var repræsenteret på generalforsamlingen. Det blev diskuteret, om vi kunne øge dette tal 
næste år ved at afholde et formøde omkring et eller andet relevant tema som dengang, hvor en politibetjent fortalte 
om tyverisikring af boliger. Ideen overvejes. 
 
3   Siden sidst 
Træer på stikvejene 71-99 og 64-80 er nu fældet og rodfræset, og der er kørt muld på. Gartneren har p.t. et problem 
med at fremskaffe den rigtige paradisæble sort til genplantning. Evt. må dette vente til efteråret. 
 
4 Forårets aktiviteter 
Morten bestiller sand til sandkassen. 
 
Aktivitetsdag 
Afholdes d. 25.05.2002. Morten laver opslag til opslagstavle. Søren laver seddel til husstandsomdeling. 
 
Ideer: Rydde brombærkrat. Legestativ, træværk repareres. Huller i jorden under gynger og rutchebane fyldes ud 
med grus og vibreres (Morten skaffer vibrator). Buskads på bredden ved sø ved jernbane skæres ned. Brænde 
chauseesten. Frokost!!! 
 
Sct. Hans 
Søren kan ikke deltage. Bestyrelsen mødes søndag d. 16.06.02 kl. 10:00 ved bålplads og etablerer bålet. 
Søren sætter opslag i opslagstavle. Ingolf kopierer sange. Karsten indkøber: 2 ks. øl, 4*24 vand, 7 fl. lambrusco, 
100 plastikbægre. 
 
5 Hjemmeside 
Sørens udkast til hjemmeside blev diskuteret. Struktur og ambitionsniveau blev fundet passende. Nu skal der bare(!) 
fyldes i ”kasserne”. 
Der var enighed om, at hjemmesiden bør ligge på ”egen adresse” frem for som nu på Sørens private. Heinz og 
Karsten undersøger egnet løsning – det bør ikke koste alverden (evt. Mostrup). 
 
6 Eventuelt 
 
Heinz meddelte, at han har orlov og skal til Irak fra 25.07.02 og et år frem. I mellemtiden er der generalforsamling, 
hvor han er på valg. Heinz anmodede den øvrige bestyrelse om at sørge for, at han stillede op til genvalg. 
 
7 Næste bestyrelsesmøde 
 
Afholdes hos Morten 20.08.02 kl. 19:30. 
 
 
Referent: Søren (150) 


