GRUNDEJERFORENINGEN FOR VIOLENS KVARTER
Referat af bestyrelsesmøde:
Tid: d.29.08.05, kl.19.00

Sted: Violens Kvarter 2

Deltagere: Lars Fiil, Mai Seidelin Andersen, Anette Nørtoft, Carola Kastås og Marianne Andersen
Afbud:
1: Michael Frandsen
Lars har dags dato snakke med Michael Frandsen, hvor Michael lovede at få styr på alle
hængepartierne såsom belysning, beplantning og stierne. Han lovede at påbegynde projekterne i
løbet af uge 35! Hvis dette ikke er sket, mødes bestyrelsen for at tage skriftlig kontakt til Michael
Frandsens kompagnon Kragh-Schwarz. Et ekstraordinært møde vil så blive afholdt d.12.09.05
hos Lars kl.19.
Mai har fundet ud af at det er Ramböll der har tilsynet med vejen, men det er Poul Jacobsen, der har
udført arbejdet.
Efter 1-2 år skal der slidlag ovenpå det eksisterende ”gabbel” for at forsegle asfalten. Hvis dette
ikke bliver gjort er der risiko for at asfaltens levetid forkortes. Dvs. at vi skal have lagt slidlag inden
vinter – senest til foråret. Det vil være det bedste at få anlagt ”torvet” i samme anledning – det er
helt klart det mest praktiske.
Erik Balle fra Ramböll anbefaler at vi laver et tillæg, hvori Michael Frandsen påtager sig ansvaret
for asfaltens evt. forkortede levetid – der skal evt. laves en bankgaranti. Dette vil bestyrelsen tage
sig af hvis ikke der snart ske noget i sagen.
2: Legeplads mod vest
Afventer stadig.
3: Asfalten på Sahlholtvej, hastigheden, flytning af byskilt m.m.
• Ingen afklaring på vedligeholdelse af asfalten på Sahlholtvej i forbindelse med jordkørsel.
• Vi har fået afslag på ansøgningen om et byskilt, fordi vi ikke har bylignende karakter
- intet fortorv
- ikke nok gadebelysning
Dog har Egebakken både byskilt og har for nylig fået skilte med fartbegrænsning!
Mai kontakter kommunen igen for at få afklaring på dette!
4: Eventuelt:
• Hvis det bliver tinglyst at vores grunde skal have skovlignende karakter (som Thalund fra
Nybolig har lovet at gøre) kan vi som grundejerforening tvinge ejeren af grund nr.9 til at
vedligeholde grunden – her menes jorden mellem træerne - og så selvom den er til slag.
• Lars tager kontakt til Leo Sahlholt ang. snerydning til vinter.
• Det kunne være en rigtig god ide at få en gartner herud og fortælle om vedligeholde af vores
træer.
Næste ordinære møde: Mandag d.16.01.06, kl.19.00 – Violens Kvarter 12
Referent
Marianne Andersen

