Grundejerforeningen for Violens Kvarter
21. juni 2017
Referat af bestyrelsesmøde: 13. juni 2017
Mødested: Violens Kvarter 13

Deltagere: Brian Bank Christensen, Carsten Arvad, Carsten Johansen, Annette Hollesen, Tina Bækgaard
Laursen
Afbud: Ingen

1. Oprydningsdag
-

Årets oprydningsdag blev afholdt den 28. maj med stor tilslutning fra naboerne. Det var dejligt
at se så mange, der var mødt op. Vi fik bl.a. lavet hajtænder i bunden af kvarteret, hvor der har
været observeret mere og hurtigere trafik på det seneste.
Desuden fik vi samlet affald, fjernet ukrudt og spredt myregift.

2. Information
-

Tina mangler stadig at oprette en Facebook-gruppe som supplement til mails, den bliver oprettet
snarest til de naboer, der er interesseret i at have dette som kommunikationskanal også.
Tina laver desuden et årshjul, hvor relevante datoer for det kommende år skrives ind. På den
måde kan alle nemt følge med i, hvornår der fx afholdes Sankt Hans, sommerfest,
oprydningsdag osv. Årshjulet vil blive sendt rundt på mail samt ligge på hjemmesiden og
Facebook.

3. Regnskab
-

Carsten A. har fået oprettet ’Vejkonto II’. Indestående på denne konto vil i fremtiden være
øremærket til vedligeholdelse af asfalt og vej.

4. Slamsuger
-

Carsten A. har haft kontakt til kommunen, som anerkender, at det er deres ansvar (og dermed
ikke kvarterets eget) at rense brøndene. De vil rense brønden ved nr. 10. Desuden har Carsten pr.
mail bedt om, at de tjekker resten af kvarterets brønde, hvilket der dog ikke er kommet konkret
svar på.

5. Sankt Hans og sommerfest
-

-

Sankt Hans afholdes den 23. juni, som det fremgår af sidste referat. Brian har været rundt med
invitationer i alle postkasser og informeret herom på mail. Vi stiller i fællesskab borde og stole
op på vejen – eller i tilfælde af regn i Carstens carport, hvor vi griller. Man medbringer mad til
egen husstand og må meget gerne bidrage med dessert/kage til et fælles bord.
Bestyrelsen har valgt, at der i år ikke laves et stort Sankt Hans-bål eftersom den sædvanlige
grund nu er bebygget. I stedet tænder vi op i bålfade, og bestyrelsen sørger for snobrødsdej og
skumfiduser, som kan bages herover. Mødetid kl. 18.
Der er sommerfest den 26. august. Bestyrelsen har bestemt, at vi arrangerer aktiviteter i kvarteret
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fra kl. 17 for dem, der har lyst. Vi griller kl. 18.30, så det er også muligt at tilslutte sig på dette
tidspunkt. Det betyder, at vi i år ikke arrangerer et større arrangement til eftermiddagen et sted
uden for kvarteret, da der sidste år var forlydende om, at dagen bliver meget lang, hvorfor vi
også oplevede en meget lav tilslutning til eftermiddagen sidste år.
Vi mangler fortsat lokaler til festen, så hvis der er en nabo, der gerne vil lægge garage/hus til,
hører bestyrelsen meget gerne herom. Alternativt vil bestyrelsen undersøge, hvad det koster at
leje et telt til fest for at undgå, at festen altid skal holdes de samme steder. Af den grund er der
også tilmelding til sommerfesten allerede den 15. juli, så bestyrelsen har mulighed for at finde
lokaliteter alt efter deltagerantal. Brian har informeret om dette på omdelte seddel.
Nærmere information om festen følger.

Næste møde: 8. august 2017 hos Carsten A.

Referent: Tina Bækgaard Laursen

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 10. juni 2017
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