
 
GRUNDEJERFORENINGEN FOR VIOLENS KVARTER 

 
Referat af bestyrelsesmøde: 
 
Tid: d.16.01.06, kl.19.00   Sted: Violens Kvarter 12 
 
Deltagere: Lars Fiil, Mai Seidelin Andersen, Anette Nørtoft, Carola Kastås og Marianne Andersen 
 
Afbud:  
 
1: Siden sidst: 

• Fortovsbeplantning: Der er stadig ikke enighed om beplantning og Kommunen har ikke 
svaret på vores brev af 09.11.05. Anette skriver nyt brev med indkaldelse til møde om 
fortovsbeplantningen samt om de solitære træer langs stamvejen til Kommunen, Nybolig og 
MF – herude, forslag til møde 31.01.06. 

• Tinglysning: Nybolig har ikke foretaget sig noget som lovet. Det står i skødet for de enkelte 
parceller:”der tinglyses bestemmelser om grundens beplantning, skelforhold og vejadgang,” 
Lars tager kontakt til Nybolig, da vi ikke selv kan få dette tinglyst. Tinglysningen � 
ændring af vedtægterne. 

   
2: Sneberedskab: 

• Det har ikke været muligt for Christian Bach (nr. 5) at låne traktor, de gange hvor det har 
sneet meget. Løsning: Sahlholt, Entreprenør? Fremlægges på Generalforsamlingen.    

 
3: Generalforsamling, tid og sted: 

• Skal afholdes på Gullestrup Skole, kl.19, d.27.03.06. 
• Indkaldelsen skal være sendt ud senest d.10.03.06 – skal indeholde dagsorden, budget for 

næste regnskabsår samt standardfuldmagt. 
• Påmindelse om at punkter til dagsorden skal bestyrelsen i hænde senest 01.03.06 sendes ud. 

 
4: Dagsorden: 

• Fastsættelse af kontingent for 2006. 
• Legeplads mod vest. 
• Gullestrup Lokalråd 
• Snerydning 

 
5: Kontingent for nye grundejere: 

• De nye grundejere – nr.14-20 – skal betale kontingent fra det år, hvor grunden overtages. 
 
6: Regnskab: 

• Regnskabet skal afleveres til godkendelse hos Revisor – Randi Bach. 
 
7: Gullestrup Lokalråd: 

• Det primære formål med Gullestrup Lokalråd er at fremme samarbejdet mellem Gullestrup 
og Herning Kommune. 

• Det er Stiftende Generalforsamling d.31.01.06 – Lars og Anette deltager. 
• Da vores grundejerforening ikke er en forening, skal deltagelse godkendes på GF � 

ændring af vedtægterne. 
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8: Eventuelt: 

• Skiltning om lavere hastighed – ingen ændringer, pga. manglende fortov. 
• Kontingent fra nr.9? Ejeren af nr.9 skal også betale kontingent – har ikke indbetalt noget 

endnu. Hvis ikke den nuværende ejer betaler, skal den nye ejer betale det, som mangler på 
overtagelsestidspunktet. Den nuværende ejer skal oplyse om dette ved salg, ellers 
tilbageholder han oplysninger. 

   
Næste ordinære møde: Mandag d.06.03.06, kl.19.00 – Violens Kvarter 4 
 
Referent 
 
Marianne Andersen 
 


