
Grundejerforeningen for Violens Kvarter 
 
Referat af bestyrelsesmøde: 
 
Tid: den 29. maj 2006, kl. 19.00                Sted: Violens Kvarter 2 
 
Deltagere: Lars Fiil, Anette Nørtoft, Søren Jespersen-Skree, Marianne Andersen og Carola Kastås 
 
Afbud: ingen 
 
1. siden sidst 
 
Torvet: 
Erik Balle fraråder færdiggørelsen af Torvet inden samtlige byggerier på Violens Kvarter er færdigstillet.  
Da nogle byggerier er først planlagt om 3-4 år, ville tiden trække for meget ud og vi overvejer derfor at 
vejen alligevel færdigstilles nu. Når de sidste byggerier er påbegyndt skal der lægges nogle jernplader  
på vejen for at undgå vejskader. 
 
asfaltering af vejen: 
Vejen er ikke blevet asfalteret som først lovet. Udsættelsen blev begrundet af Povl Jakobsen med 
travlhed  
og de dårlige vejrforhold. Lars følger op indenfor den kommende uge for at sikre at arbejdet bliver 
udført indenfor de næste 2 uger! 
 
Fliisbeplantning af fortovet og stier: 
Lars rykker løbende Michael Frandsen for at arbejdet udføres hurtigst muligt og for at sikre at 
skovbeplantningen  
på grundene bliver tinglyst. 
 
Legeplads: 
både kommune og skov-og naturstyrelsen siger at etableringen af en legeplads vil minimum koste 
100.000.  
Da denne omkostning ikke kan bæres alene af vores grundejerforening vil Anette kontakte Lokalrådet i 
Gullestrup og høre om der evtl. skulle være flere grundejerforeninger i Gullestrup, som ville være 
interesseret i etableringen  
af denne legeplads. 
 
parcel nr. 9: 
har fortsat ikke betalt sin kontingent 
Samtidig blev der drøftet vedligeholdelsen af træerne. 
Vores vedtægter kræver vedligeholdelsen af træerne for at sikre et ensartet præg i området. 
Da dette ikke er bleven overholdt på denne grund vil vi opfordre ejeren at igangsætte vedligeholdelsen.  
Skulle der ikke ske noget vil grundejerforeninen tage tiltag for at udføre arbejdet som så stilles ejeren i 
regning. 
 
Sahlholdtvej: 
Jens Arne Olesen fra kommunen har lovet at udføre reparationer af vejen hurtigst muligt, dog er der 
nogle veje i Herning  
som har større prioritet. Der skal pålægges vejen et nyt slidlag i 2008. 
 
 
 
 



2. Sommerfest: 
 
Der er en uforventet god tilslutning til sommerfesten.....næsten alle har tilmeldt sig.  
Skulle det vise sig at der mangles lidt økonomi supplerer grundejerforeningen med max. 500 dkr. 
 
3. ændring i adresselisten: 
 
Maj Seidelins og Søren Jespersen-Skrees korrekte e-mail adresse er: skreel@mail.tele.dk 
 
 
Næste ordinære møde: mandag den 28. august, kl. 19.30 hos Marianne 
Andersen 
 
 
Referent 
 
Carola Kastås 
 
 
 
 


