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Referat af bestyrelsesmøde 26. oktober 

 Mødested: Violens Kvarter 10 

 

Deltagere: Claus Damgaard, Christian Bach, Mikael Kastås og Søren Jespersen-Skree 

 

Afbud: Tina Bækgaard Laursen 

 

1. ÅRETS SOMMERFEST: 
Bestyrelsen vil gerne takke for den store tilslutning til sommerfesten i år. 

Om eftermiddagen hyggede vi os med konkurrencer, leg og fuglekasse bygning rundt ved fire 

poster. 

Om aftenen var vi i Tina og Jespers garage hvor vi grillede og hyggede os. 

Og endnu en gang tak for lån af garage. 

 

2. Rettelse af vedtægter: 
Vedtægterne er nu rettet og underskrevet af 4 ud af 5 i bestyrelsen. Når den sidste underskrift er 

på vedtægterne vil de blive sendt til kommunen. 

 

3. Vand ved nr. 8 og 16: 
Kommunen har nu umiddelbart fået gravet grøften i kilen, så vandet løbet ned i grøften ved 

Sahlholdtvej. De har endvidere renset grøften på den nordlige og sydlige del af Sahlholdtvej og 

gravet vejen op, for at få røret under vejen til at hælde mod nord så vandet kan løbe væk. 

Alt i alt ser det ud til at virke. 

 

4. Huller og buler på Sahlholdtvej: 
Kommunen har nu også fået fjernet rødderne i asfalten i T-krydset Revlingens-, Snerlens-, Lyngens 

Kvarter. 

 

5. Nye stærekasser: 
Claus har undersøgt om det var muligt at få lavet nye stærekasse stammer. De fleste af dem der 

blev sat op for omkring 10 år siden er nu rådne og væltede. Sidste gang fik vi en hyggelig dag til at 

gå med at lave redekasserne i stammerne og efterfølgende få dem gravet ned. 

Claus kan skaffe stammer som er flækkede til ca. 500kr pr. stk..  For at det bliver til noget skal 

mindst 10 bestille en stamme.  

Man bedes derfor sms’ eller maile til Claus om man kunne tænke sig en sådan fuglekasse stamme. 

Mobil: 51 35 45 27        eller        Mail: cldam1977@gmail.com 
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6. Leje af flismaskine: 
Bestyrelsen har besluttet at leje en flismaskine i weekenden 13.-14. februar. 

Hvis man inden denne weekend eller i denne weekend får beskåret nogle af sine træer og buske, vil 

man her kunne få alle grenene fliset, så man ikke skal køre dem på genbrugspladsen. 

Flisen vil efterfølgende blive fordelt på de fælles stier og fortove som trænger. 

 

7. Flyttet sten på torvet: 
Mikael vil kontakte Leo Sahlholdt for at se om vi kan låne ham og hans traktor til at få stenen på 

torvet placeret på hjørnet igen. 

 

8. Nabohjælp: 
Da der endnu engang har været ubudne gæster i vores kvarter, vil vi undersøge, hvad der er af 

muligheder for nabohjælp. Er der nogen som har kendskab til nogle former for nabohjælp høre vi 

gerne fra dem. 

 

 

 

Næste møde: 25. januar kl. 19.30 hos Christian nr. 5 

 

Referent: Søren Jespersen-Skree 

 

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


