Grundejerforeningen for Violens Kvarter
9. august 2017
Referat af bestyrelsesmøde: 7. august 2017
Mødested: Violens Kvarter 16

Deltagere: Brian Bank Christensen, Carsten Arvad, Carsten Johansen, Annette Hollesen, Tina Bækgaard
Laursen
Afbud: Ingen

1. Sommerfest
-

-

-

-

Der er 35 tilmeldte til årets sommerfest, heraf 14 børn, samt tre, der vil ’kigge forbi’. Det er en
rigtig flot tilslutning!
Carsten Arvad har undersøgt leje af telt, hvilket vil koste omkring kr. 3.600 for et telt i den
krævede størrelse.
Det har derfor været til diskussion på mødet, om det bedre kan svare sig, at grundejerforeningen
køber sit eget telt. Bestyrelsen har følgende til mødet undersøgt priser på telte og besluttet at
købe et telt på 5x10 m til kr. 4.200 (størrelse til ca. 50-60 personer). Carsten har bestilt teltet,
som bliver leveret inden sommerfesten.
Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet, at det fremover er muligt for kvarterets beboere at
leje teltet for kr. 300. Teltet kan bookes ved at henvende sig til bestyrelsen eller ved opslag på
Facebook.
Fredag, dagen før sommerfesten, får vi brug for et par frivillige, som vil hjælpe med at stille
teltet op.
Programmet for sommerfesten er besluttet sådan, at vi mødes kl 17 og følges til Kurts grund (på
den anden side af Sahlholtvej), hvor vi spiller rundbold.
Til aftenen sørger Carsten A. og Annette for grills, Brian skaffer lyskæder, Tina køber
øl/sodavand til rundbold samt gave til Kurt. Deltagere har selv stole med, men vi mangle borde!
Deltagerne tager selv kød med og bidrager til fælles salat- eller dessertbord.
Tina sender snarest invitation ud til sommerfesten.

2. Andre arrangementer
-

Sankt Hans blev afholdt med stor tilslutning. I år var der ikke bål pga. manglende plads, men
ikke desto mindre var det en hyggeligt Sankt Hans-aften.
Bestyrelsen har diskuteret, om vi skal indføre et ’vinterhyggetræf’, fx i januar måned, hvor vi
typisk ikke ses så meget rundt i haverne. Også fordi kvarterets arrangementer alle ligger i
sommermånederne. Det kan være et mindre arrangement, fx en lørdag eller søndag eftermiddag
med lidt sødt og en kop kaffe. Det vil blive taget op til senere bestyrelsesmøder.

3. Information
-

Tina har oprettet en Facebook-gruppe for kvarterets beboere, som kan bruges til at dele
information, beskeder, fortællinger og deslige. Vigtig information fra bestyrelsen om
arrangementer osv. vil naturligvis stadig blive sendt pr. mail.
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Tina har desuden lavet et årshjul, hvor relevante datoer for det kommende år skrives ind. Her er
det bl.a. muligt at følge med i kommende bestyrelsesmøder, runde fødselsdage osv.

4. Slamsuger
-

Det ser ud til, at kommunen har været forbi kvarteret og renset den omtalte kloak. Annette har
ikke observeret tilstopning på det sidste trods store regnmængder (desuden har der heller ikke
været oversvømmelser på grundene ud mod kommunens græsareal, hvilket jo er meget
glædeligt!).

5. Flishugger
-

Grundejerforeningen lejer flishugger i det tidlige forår. Nærmere om dato mv. følger.

Næste møde: Uge 47

Referent: Tina Bækgaard Laursen

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 20. august 2017
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