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Referat af bestyrelsesmøde 

 Møde sted: Violens Kvarter 2 

 

Deltagere: Claus Damgaard, Mikael Kastås, Christian Bach, Christina Witt Jensen, Søren Jespersen-Skree 

 
Afbud: Ingen 

 

1. Overdragelse af kassererposten: 
Mikael og Claus har haft møde med Lars Fiil og banken og fået overdraget bankkontoerne. 

Bankkontoerne var tidligere oprettet som private kontoer i Lars’s navn. De er nu konverteret til 

erhvervs kontoer. For at det kunne lade sig gøre, skulle Grundejerforeningen for Violens kvarter 

have ejet CVR-nummer, digital postkasse og nøglekort. Alt dette er der nu styr på. 

 

2. Manglende indbetaling af kontingent: 
Al rest kontingent fra i år og tidligere år er blevet indbetalt, så vi nu kan sige, at alt kontingent i 

foreningens levetid er betalt  

Der er ikke betalt rykkergebyr som beskrevet i vedtægterne, da bestyrelsen har valgt, at godt 

naboskab kommer før rykkergebyr.  

 

3. Forslag til ændring af Paragraf 5 i vedtægterne: 
Bestyrelsen foreslår at: 

Kontingent og andre bidrag som ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdato (1. maj) får 1. 

skriftlig rykker. 

2. skriftlige rykker falder efter 3 måneder og vil blive pålagt kr. 100.00 

 

4. Sct. Hans er veloverstået: 
Sct. Hans var igen i år en hyggelig aften med stort bål og fælles spisning. 

 

5. Skabeloner på hjemmesiden: 
Følgende skabeloner vil blive lagt ud på hjemmesiden til fremtidig brug: 

Regnskab, Budget, Kontingent og Restancer 

 

6. Mangler på hjemmesiden: 
Følgende mangler på hjemmesiden vil blive tilføjet snarest: 

Dagsorden til Generalforsamling 2013 

Budget 2013 

Budget 2012 

Regnskab 2012 
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Regnskab 2011 

Kommentar til 2012 Regnskab 

Kommentar til 2011 Regnskab 

Formandens beretning 2012 

Formandens beretning 2011 

 

7. Tinglysning af skovbælter: 
1000 tak for tilbagemeldinger på udkast til deklarationen, som forhåbentlig senere kan danne 

grundlag for en tinglysning. Nogle enkelte havde kommentarer til udkastet og dem kigger vi på. 

 

8. Telefon- / E-mailliste: 
De fleste er vendt tilbage med oplysninger til telefon- og E-mailadresser. 

Listen ligger nu på hjemmesiden. De der ikke har vendt tilbage, vil blive kontaktet snarest. 

 

9. Begivenheds- /gavelisten: 
Mikael sender snart en seddel rundt til indsamling af oplysninger til den store gave database  

 

10. Vejforhold: 
Christina er i dialog med Herning Kommune ang. vejforhold. Se evt. sidste bestyrelsesmøde. 

 

11. Så er det tid til beskæring af buske og træer: 
Bestyrelsen henstiller til at stierne mellem nr. 5 og 7, mellem 6 og 8, og mellem 19 og 20 får klippet 

stierne fri i en bredde af 3 meter i fuld højde så de igen er farbare. 

Endvidere henstiller bestyrelsen til at alle grundejere med ”fortov” beskære træer og buske så der 

ca. er 1 meter flis til at stå op på, skulle der komme en bil.  

 

 

Næste møde: Tirsdag den 21. august kl. 19.30 hos Violens Kvarter 5 

 

 

Referent: Søren Jespersen-Skree 

 

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 25. august 2014 

 


