
Grundejerforeningen For Violens Kvarter 

21. oktober 2014 

 

www.violenskvarter.dk 
 

1 

Referat af bestyrelsesmøde 

 Mødested: Violens Kvarter 5 

 

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

 
Afbud: Mikael Kastås 

 

1. Hyggelig men våd gadefest: 
6 familier deltog i fisketuren til Bjerrely Fiskesø. Alle hyggede sig på trods af det meget regnfulde 

vejr. Dagens hit var Claus som fangede en line med fiskestang i den ene ende og en fisk i den anden 

ende. 

Til aften var det heldigvis blevet tørvejr til grillfesten, hvor endnu flere familier deltog. 

Alt i alt en meget hyggelig dag/aften som altid. 

 

 

2. Mangler på hjemmesiden: 
Følgende dokumenter mangler stadig på hjemmesiden: 

Formandens beretning 2013 

Regnskab 2013 

Budget 2014 

 

Ligger I inde med en eller flere af dem i papirform eller fil, så send eller aflever dem venligst til nr. 4 

så de kan blive lagt ind på hjemmesiden.   sjskree@gmail.com  

 

 

3. Tinglysning af skovbælter: 
Næste skridt i tinglysningen er en mindre omskrivning af den nye deklaration. Og herefter vil vi ta’ 

kontakt til Geo Partner, for at høre hvordan vi kommer videre i processen. 

 

 

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

 

 

5. Vejforhold: 
Christina er i stadig dialog med Herning Kommune ang. vejforhold. 
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6. Det er stadig 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.  

 

 

7. Gartnerbesøg: 

Christina får på et tidspunkt i efteråret/vinteren besøg af en gartner, som skal klippe deres buske 

og træer. I den forbindelse vil hun smide en seddel rundt med tid og sted, hvis man skulle være 

interesseret i et par gode beskæretricks. 

 

 

Næste møde: Mandag den 12. januar kl. 20.00 hos Violens Kvarter 10 

 

 

Referent: Søren Jespersen-Skree 

 

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 10. november 2014 

 


