Grundejerforeningen for Violens Kvarter
13. april 2018
Referat af bestyrelsesmøde: 6. juni 2018
Mødested: Violens Kvarter 19

Deltagere: Annette Hollesen, Lars Fiil, Thomas Nørtoft, Maria Nygaard, Tina Bækgaard Laursen
Afbud: Ingen

1. Sankt Hans
Lars har undersøgt, hvor det er muligt at tænde bål til Sankt Hans. Kommunen vil ikke tillade bål på
de omkringliggende grønne områder af hensyn til bebyggelse. Derfor bruger vi fremadrettet sidste
års model med bålfade - dog ikke i år pga. tørke og afbrændningsforbud.
Tina undersøger, hvor mange der kommer til Sankt Hans, og derefter bliver det besluttet, hvorvidt
vi skal sætte telt op eller ej.

2. Lys langs Sahlholdtvej
Lars har ligeledes snakket med kommunen vedrørende lys langs Sahlholdtvej, som det blev
diskuteret ved generalforsamlingen. Kontaktpersonen ved kommunen kunne ved samtalen
umiddelbart godt se fornuften i lys på stykket mellem Gullestrup og Violens Kvarter og vil gå videre
med det. Bestyrelsen følger op.

3. Kasserer
Thomas har været ved at arbejde på adgang til konti mv. i banken. Det er et lidt omstændeligt
arbejde, og det koster 400 kr. hver gang, navnet på kassereren skal skiftes. Vi tager det op til næste
generalforsamling, om vi eventuelt skal vælge en fast person uden for bestyrelsen til at stå for
kvarterets økonomi, så vi undgår besvær og gebyr. Det vil i så fald kræve en vedtægtsændring.

4. Sommerfest 25/8
Vi sætter telt op i bunden af kvarteret. Alle deltagere tager eget kød og drikkevarer med samt
salat/kage til fælles bord. Annette kontakter Kurt og hører, om vi må låne plænen til rundbold kl. 16
som sidste år. Annette køber ligeledes sodavand og øl til eftermiddagen. Tina sørger for at skrive
indbydelse.

5. Flis
Annette er blevet adspurgt, hvordan vi i kvarteret skal forholde os til flis, der bliver grimt eller
forgår, inden den planlagte flis-weekend. Lige nu er fliset på begge sider af vejen på vej ind i
kvarteret eksempelvis næsten væk. Lars kontakter Drift hos kommunen og hører, om de har noget
flis, vi kan få til formålet. Det er selvfølgelig også altid tilladt at lægge flis på ”fortove” på egen
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regning, hvis man ønsker det.

Næste møde: Endnu ikke planlagt

Referent: Tina Bækgaard Laursen
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