Grundejerforeningen for Violens Kvarter
7. maj 2017
Referat af bestyrelsesmøde: 2. maj 2017
Mødested: Violens Kvarter 9

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

1. Ny bestyrelse
Den nye bestyrelse blev konstitueret på følgende måde: Annette Hollesen blev valgt som formand,
Carsten Arvad fortsætter på posten som kasserer/næstformand, ligesom Tina Bækgaard Laursen
fortsat er referent. Derudover er Brian Bank Christensen og Carsten Johansen fortsat medlemmer af
bestyrelsen.

2. Oprydningsdag
-

-

Årets oprydningsdag bliver søndag den 28. maj, hvor vi mødes på torvet kl. 10.
På dagen skal vi blandt andet fjerne affald og ukrudt, som vi plejer. Vi skal være særligt
opmærksomme på ukrudt og myrer rundt langs kantstenene, hvor der kan komme skade på
asfalten.
Annette sørger for lidt kage til dagen og Brian medbringer sodavand/øl til de fremmødte.
Brian har i øvrigt stadig myregift, som blev købt ind sidste år, til dem der har behov for dette.

3. Information
-

-

Fremover kommer al information på mail, og bestyrelsen lægger således ikke sedler rundt i
postkasserne med information.
Mange naboer bruger Messenger til diverse beskeder, og Tina vil derfor lave en regulær
Facebook-gruppe til dette formål. Dette vil udelukkende fungere som et supplement til mail og
hjemmeside, da ikke alle naboer bruger Facebook.
Bestyrelsen vil desuden få lavet et årshjul med faste datoer, der skal huskes det kommende år.

4. Regnskab
-

-

Carsten A. har efter Generelforsamlingen haft kontakt til banken med de spørgsmål, der blev
rejst her. Banken svarer at:
o Grundejerforeningen ikke kan miste sit indestående i tilfælde af, at banken går konkurs,
så længe det er under EUR 100.000.
o Ved hackerangreb gælder de samme regler som ved kort: Hvis vi ikke giver jeres
NemID-koder m.m. til 3. mand og ellers passer på, så vil selvrisikoen ved hacking kun
være kr. 1.100.
o En fraflyttende nabo kan ikke kræve at få en andel svarende til 1/20 af
Grundejerforeningens indestående tilbage.
Carsten A. sørger desuden for at få oprettet ”Vejkonto II”, som det blev foreslået til
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Generalforsamlingen. Indestående på denne konto øremærkes til vedligeholdelse af asfalt i
kvarteret. Det koster ikke noget at få oprettet kontoen.

5. Slamsuger
-

Carsten A. vil i første omgang tage kontakt til kommunen for at høre, om de vil tage ansvaret for
at få renset brøndene i kvarteret.
Hvis kommunen mener, det er Grundejerforeningens eget ansvar, vil Brian i stedet kontakte
Thornvig Jensen. Såfremt det koster under kr. 5.000 aftaler Brian, at de skal rense de stoppede
riste.

6. Sankt Hans og sommerfest
-

-

Husk at der er Sankt Hans-fest i kvarteret den 23. juni. Bestyrelsen har besluttet, som det også
var omtalt til Generalforsamlingen, at vi stiller an med bål i bålfade og snobrødsdej i stedet for ét
stort bål. Nærmere information følger inden arrangementet.
Der er sommerfest den 26. august, nærmere information følger også her.

Næste møde: 13. juni 2017 i nr. 13

Referent: Tina Bækgaard Laursen

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 14. maj 2017
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