
 
GRUNDEJERFORENINGEN FOR VIOLENS KVARTER 

Referat af bestyrelsesmøde: 
 
Tid: d.11.04.05, kl.19.00   Sted: Violens Kvarter 4 
 
Deltagere: Lars Fiil, Mai Seidelin Andersen, Anette Nørtoft og Marianne Andersen 
 
Afbud: Carola Kastås 
 
1: Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig som nedenstående: 
 Formand:   Lars Fiil   
 Næstformand:  Mai Seidelin Andersen  

Kasserer:   Anette Nørtoft 
 Referent:   Marianne Andersen 
 Bestyrelsesmedlem: Carola Kastås 
 
2: Referat af Generalforsamlingen 
Referatet af Generalforsamlingen blev godkendt. 
 
3: Navneliste 
Navnelisten blev godkendt. 
 
4: Opkrævning af kontingent – hvem skal betale kontingent? 
På Generalforsamlingen blev det vedtaget, at kontingentet skulle fastsættes til 750 kr., som skal 
opkræves af de, som er medlem af Grundejerforeningen Violens Kvarter. Anette Nørgaard laver 
opkrævning af kontingent, som udsendes sammen med adresseliste samt referat af 
Generalforsamlingen. 
 
Skal Michael Frandsen betale oprettelsesgebyrer og kontingent for de resterende grund? Skal ejerne 
af Violens Kvarter 9 betale oprettelsesgebyrer og kontingent? Dette undersøges og tages op på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
5: Michael Frandsen 
Følgende punkter er stadigvæk uafklarede: 

• Belysningen mod vest mangler og den sidste gadelampe mod øst er ikke 
færdig. 

• Pleje samt genplantning af træerne (Violens Kvarter 9 + 1 vil ifølge aftale 
blive beplantet i løbet af uge 15) 

• Sti mod vest? Bliver den etableret ligesom stien mod øst 
•  

Lars og Mai vil holde et møde med Michael Frandsen for at få styr på de ovennævnte punkter. 
  
6: Vejfond m.m. 
Hvert år, når kontingentet er blevet betalt, sættes et fast beløb ind på en vejkonto – dvs. vi skal have 
oprettet en ny konto til dette formål. Hvis der bliver indsat 8000 kr. (500 kr. pr. husstand) om året, 
skulle der være penge nok til forsegling samt til ny asfaltbelægning når den tid kommer. 



 
GRUNDEJERFORENINGEN FOR VIOLENS KVARTER 

P.t. står der 4000 kr. på vores fælles konto, som skal bruges til forsikring samt til div. andre 
udgifter. Derfor vil hele kontingentet for 2005 blive indsat på vejkontoen og beløbets størrelse vil 
blive revurderet på næste Generalforsamling.    
 
7: Eventuelt 

• Mai kontakter Poul Jacobsen ang. asfalten på Sahlholtvej. Jordkørsel vil blive 
påbegyndt igen i slutningen af april. Vil der blive lappet huller igen eller hvad skal 
der ske? 

• Etableringen af det grønne område mod vest er påbegyndt. Skal vi have en 
legeplads?  
Lars tager kontakt til Marie Vedel-Rieper, sagsbehandler ved kommunen, for at få 
oplysninger om: 

o Hvad vil en legeplads koste at etablere? 
o Navnene på de omkringliggende grundejerforeninger med henblik på en 

fælles legeplads. 
 
 
Næste møde: Mandag d.30.05.05, kl.19.00 – Violens Kvarter 10 
 
 
 
 
 
 
Referent 
 
Marianne Andersen 
 
 
 
 
Referatet er godkendt hvis der ikke er indsigelser inden fredag d.29.04.05 


