
Grundejerforeningen Nørredammen 
 
Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 27.08.02 afholdt hos Morten Marqvard. 
 
Morten Marqvard  (138) 
Søren Poulsen   (150)    referent. 
Lisbeth Iversen  (108)  
Heinz Jacobsen  (120) 
Karsten Bolvig   (106) afbud 
Ingolf Bache Mikkelsen (128)  
Arne Kamp   (71) 
 
 
1 Godkendelse af referat fra møde d. 19.03.02 
 
Godkendt og underskrevet uden kommentarer. 
 
 
2   Siden sidst 
 
Aktivitetsdag 25.05.02: Trods regn først på dagen en stor succes, da i alt ca. 20 dukkede op. Legestativ blev 
repareret – dog kun nødtørftigt, da det som helhed ikke er forsvarligt at lade blive stående mere end et par år endnu. 
Desuden blev der beskåret en hel del omkring søerne. 
 
Sct. Hans:  Vellykket som sædvanlig. Noget kraftig vind. 
 
Et lynnedslag i højt træ bag nr. 121 slog stor gren af, som blev hængende højt oppe og måtte tages ned af vores 
gartner for ikke at være til fare for forbipasserende. 
 
 
3 Økonomi 
 
Økonomien har frem til d.d. udviklet sig som forventet. Den største udgiftspost er fremdeles vejtræer. Herunder 
følger de vigtigste tal: 
 
Likvider pr. d.d.:    54 kkr 
Indtægter (kontingent) til d.d.:   63 kkr 
Udgifter betalt frem til d.d.:   46 kkr 
Udestående til gartner resten af år 2002: 15 kkr 
 
4 Genplantning af vejtræer og vedligehold af grønne områder 
 
Morten aftaler genplantning af de sidste 22 vejtræer på stikvejene 64-80 og 71-99 med gartner John Christensen. 
 
Samme gartner har græsslåningsentreprisen og sine steder kunne dette arbejde have været bedre udført. Således 
er stierne langs banen og fra nr 138 op til 150 nogle steder blevet markant smallere, navnlig langs banen.  
 
Det hjælper imidlertid heller ikke, at hegnet langs banen vokser ud over stien. Det kan ikke forventes, at 
Banestyrelsen vil beskære hegnet, så enten må beboerne langs banen beskære, eller der må gennemføres ekstra 
aktivitetsdage. Eller det mest sandsynlige: Gartnerentreprisen må øges permanent, da hele grundejerforeningens 
område nu er blevet ’voksent’ og kræver mere beskæring end tidligere. Dette er et punkt, der skal tages op på 
generalforsamlingen.  
 
Også stien bag brombærhegnet ved fodboldbanen er groet helt til og ikke længere passabel, hvilket gør adgangen til 
brombær og æbletræer vanskeligere 
 
5 Hjemmeside 
 
Heinz og Karsten har endnu ikke som aftalt på foregående bestyrelsesmøde undersøgt egnet vært for placering af 
grundejerforeningens hjemmeside, så den ligger stadig på en adresse via Sørens private internetadgang. Heinz og 
Karsten vil snarest gøre noget ved sagen.  
 
Ifølge Søren bliver siden nærmest ikke besøgt af beboerne. Hjemmesiden er ikke særlig levende og adressen 
næppe heller særlig kendt. Ambitionen fra bestyrelsens side er dog heller ikke at opnå mange daglige ’hit’, men 



snarere at have et praktisk sted at samle materiale, som f.eks. kort, referater, vedtægter, diverse erfaringsmateriale 
til brug for bestyrelsens arbejde.  
 
Der var dog enighed om at opfordre beboerne til at levere materiale som f.eks. lokalhistorie og fotos. Heinz sætter 
seddel op herom i opslagstavlen på vejen. 
 
6 Eventuelt 
 
Det blev fremført, at der savnes entydige navne til vores to damme. Sandsynligvis hedder den store dam ved banen 
og bag nr. 138 Nørredammen, men der hersker usikkerhed. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive 
udskrevet en idékonkurrence for beboerne.  
 
Legestativet er i ret dårlig forfatning, og der skal derfor til generalforsamlingen i budgetforslaget næste år indregnes 
et beløb til opsparing til nedrivning af det gamle og indkøb og etablering af nyt udstyr. 
 
7 Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 22.01.03 kl. 19:30. Ingolf finder sted.  
 
Generalforsamling afholdes tirsdag d. 25.02.03 kl. 19:30 i hallen ved fodboldklubben. 
??? bestiller plads og forplejning. 
Heinz deltager ikke, da han er i Kosovo på det tidspunkt. 
 
 
Referent: Søren (150) 


