
Resumé af bestyrelsesmøde den 25. januar 2011 i nummer 29 
 

 Ordinær generalforsamling 
o Grundejerforeningens årlige ordinære generalforsamling afholdes på 

Korsagergård torsdag den 31. marts 2011 kl. 1900. Karin booker lokaler. 
o Deadline for indlevering af emner til behandling på generalforsamlingen er 

således torsdag den 17. marts. 
o Eventuelt indkommende forslag bekendtgøres ved omdeling til medlemmerne 

senest torsdag den 24. marts. 
o Der vil blive trakteret med smørrebrød, øl, vand, kaffe og kage. Der skal dog 

foretages tilmelding til smørrebrød. 
o Uni udarbejder udkast til indkaldelse som uploades til Dropbox. 

 Bestyrelsens fremlæggelse af emner/forslag: 
o Vejsyn to gange årligt ved bestyrelsens foranstaltning – til fortsat sikring af en 

passende vedligeholdelsesstand mod vejen. 
o Oprettelse af en vejfond for alle parceller på Nørrebred fra Vallensbækvej op til 

Tværstien. På længere sigt må det forventes at grundejerne vil få tildelt 
vedligeholdelsespligten af veje og belysning, som alt andet lige er en bekostelig 
affære. Bestyrelsen beder om generalforsamlingens mandat til, i form af en 
principbeslutning, at arbejde videre med planerne omkring etablering af en 
vejfond. 

o Bestyrelsen foreslår at grundejerforeningen overtager vedligeholdelsespligten 
af stier og græsarealer på stierne fra Nørrestien samt stien ved 132-134. Det er 
dig lidt uklart hvor vedligeholdelsespligten pt. ligger (kommunen eller 
grundejerne). Karin undersøger ved kommunen.  

o Valg af bestyrelsesmedlemmer (kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer er på 
valg i ulige år): 

 Kassereren er på valg og modtager genvalg 
 Søren er på valg og modtager genvalg 
 Svend Erik er på valg og modtager genvalg 

o Diverse beplantninger i græsarealerne. Karin indhenter tilbud fra Skælskør og 
tilbuddet evalueres på næste bestyrelsesmøde via mail mhp. evt. 
forslagsstillelse på generalforsamlingen. 

o Regnskaber er endnu ikke modtaget retur fra revisorerne. 
o Budget ligner til forveksling tidligere års budgetter – altså at fællesarealerne 

udgør langt den største udgiftspost. Der er sket almindelig opjustering af 
udgifterne til fællesarealer. Der foreligger alternative budgetter der indeholder 
konsekvenserne af evt. forslag omkring vedligeholdelsen af stierne. 
Mødeudgifter opjusteres (spisning på generalforsamlingen) 

o For ikke at trække grundejerforeningens egenkapital urimeligt langt ned, 
foreslås kontingentet hævet til kr. 500,-/år. 
 

 Uni har fået tilsendt en skrivelse fra kommunen vedr. benyttelse af en badmintonbane 
hver lørdag kl. 10-12 i perioden august 2011-juli 2012. Uni besvarer skrivelse med: Ja 
tak. Muligheden for benyttelsen af badmintonbanen fremlægges på 
generalforsamlingen og interesserede må selv arrangere det praktiske. Bestyrelsen 
skal have besked om, hvorvidt badmintonbanen ønskes benyttet senest to uger efter 



udsendelse af referat. Hvis der ikke er interesse vil banen blive leveret tilbage til 
kommunens disposition. 

 Uni meddeler at han forventer at fraflytte grundejerforeningen i løbet af 2011, men 
træder ikke tilbage som bestyrelsesformand af den grund (altså ikke før han fraflytter). 

 Karin udtrykker bekymring for brugen af Round-Up i grundejerforeningen og 
undersøger kommunens hensigter desangående. 

 Fodhegn skal etableres, men det kan muligvis give Skælskør problemer med at komme 
ud på fællesarealet med græsslåmaskinen. Karin spørger Skælskør hvordan de ønsker 
hegnet etableret (som låge, aftageligt hegn etc.).  

 Uni oplyser at registrering og brug af domænet noerrebred.dk ikke behøver koste 
yderligere et webhotel á ca. kr. 600/år. Vores nuværende webhotel hos Surftown (hvor 
mariehøj.dk hostes) kan indeholde flere domæner. Ekstraudgiften for registrering af 
noerrebred.dk er således kun den årlige registreringsafgift på kr. 45,- 
Hensigten er at noerrebred.dk kan bruges til mailadresser til medlemmerne (ex. 
35@noerrebred.dk). Uni foranstalter registrering af domænet. 

 
Mødet blev hævet kl. 2130. 
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