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Referat af bestyrelsesmøde: 20. april 2016  

 Mødested: Violens Kvarter 10 

 

Deltagere: Claus Damgaard, Brian Bank Christensen, Carsten Arvad, Carsten Johansen, Tina Bækgaard 

Laursen 

Afbud: Ingen 

 

1. Ny bestyrelse 
Den nye bestyrelse blev konstitueret på følgende måde: Claus Damgaard fortsætter som formand, 

Carsten Arvad overtager posten som kassér, mens Tina Bækgaard Laursen er ny sekretær. Carsten 

A. henter og overtager materiale og bankadgang hos Mikael Kastås. Derudover er Brian Bank 

Christensen og Carsten Johansen nye medlemmer af bestyrelsen.  

 

2. Oprydningsdag 
Årets oprydningsdag bliver lørdag den 30. april, hvor vi mødes på torvet kl. 10.  

Brian vil sørge for, der kommer en seddel rundt i postkasserne med information.  

På dagen skal vi blandt andet fjerne affald og ukrudt, som vi plejer, og vi vil ligeledes forsøge at 

skubbe den store sten på torvet på plads samt flytte ”Pas på mig”-skiltet til en mere synlig plads.  

 

3. Regnskab  
- Vi skal have undersøgt, hvad det vil koste at få ny asfalt på vejene rundt i kvarteret, og hvornår 

det kan tænkes at dette skal gøres, så vi har sparet pengene op. Carsten Johansen vil 

undersøge dette ved blandt andet at forhøre sig hos NCC.  

- Til Generalforsamlingen blev det foreslået, at vi i grundejerforeningen har endnu en 

højrentekonto. Carsten Arvad vil derfor tage fat i Vestjysk Bank og undersøge, hvad de kan 

tilbyde (kontaktperson: Torben Bruun).  

 

4. Væltet træ ved Sahlholdtvej 
Til Generalforsamlingen blev der også diskuteret, hvad vi kan gøre ved det væltede træ på 

Sahlholdtvej, som hænger ud over grøften. Vi forsøger i fællesskab at hejse det til 

oprydningsdagen. Hvis det ikke er muligt, vil bestyrelsen sørge for at kontakte Drift hos kommunen.  

 

5. Problemer med vand på grundene 
Der er stadig problemer med vand på flere af grundene. Søren Brandt, vores kontaktperson hos 

kommunen, har undersøgt problemet nærmere efter det har vist sig, at de nygravede dræn ikke 

løser problemet fyldestgørende. Han mener, at røret under Sahlholdtvej er for lille og stopper til, 

hvilket han vil forsøge at finde en løsning på. Bestyrelsen følger løbende op på det. 
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6. Nabohjælp 
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet indkøbt fire ”Nabohjælp”-skilte, som sættes op ved indgangen 

til Violens Kvarter samt ved de tre stier, som fører ind til kvarteret. Skiltet ved hovedvejen sættes 

op sammen med ”Pas på mig”-skiltet, mens resten kan placeres på lygtepælene i kvarteret.  

 

7. Kontingent 
Claus Damgaard har sendt påmindelse rundt om kontingent, der skal betales senest 1. maj. 

Kontingentet er på kr. 1.000 (kr. 750 til nr. 5).  

 

8. Fuglestammer 
Claus Damgaard har ligeledes sendt påmindelse rundt om indkøb af nye fuglestammer. Prisen for 

en stamme vil blive ca. kr. 400, og det kræver mindst 10 stammer for at savværket vil lave dem. 

Ønsker man en ny fuglestamme, skal Claus have besked senest 1. maj 2016.  

 

9. Nye naboer i nr. 5 
Parcel nr. 5 er blevet solgt, og der flytter nye naboer ind snarest. Vi har tradition for at købe en 

buket til tilflytterne, hvilket Tina Bækgaard Laursen sørger for.  

 

 

Næste møde: 8. juni 2016, kl. 20 i nr. 9 

 

 

Referent: Tina Bækgaard Laursen  

 

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 14. maj 2016 

 


