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Referat af bestyrelsesmøde: 8. juni 2016  

 Mødested: Violens Kvarter 9 

 

Deltagere: Claus Damgaard, Brian Bank Christensen, Carsten Arvad, Carsten Johansen, Tina Bækgaard 

Laursen 

Afbud: Ingen 

 

1. Oprydningsdag 
Årets oprydningsdag er veloverstået. Vi fik flyttet ”Pas på mig”-skiltet til en mere synlig placering, 

den store sten blev flyttet på plads, og der blev fjernet ukrudt.  

 

2. Regnskab  
- Carsten Johansen forsøger fortsat at få fat i NCC for at undersøge, hvad det vil koste at få ny 

asfalt på vejene rundt i kvarteret samt, hvornår dette eventuelt skal gøres.  

- Carsten Arvad har snakket med Vestjysk Bank om mulighederne for en højrentekonto. Det har 

desværre ikke vist sig muligt at få endnu en højrentekonto.  

 

3. Væltet træ ved Sahlholdtvej 
Det var til oprydningsdagen ikke muligt at få rejst det væltede træ ved Sahlholdtvej. I stedet vil 

Carsten Arvad kontakte kommunen for at få dem til at fjerne træet.  

 

4. Problemer med vand på grundene 
Bestyrelsen følger stadig op på problemerne med vand på flere grunde, der er dog ikke nyt på 

nuværende tidspunkt. Carsten Arvad er i den forbindelse i fortsat kontakt med kommunen.  

 

5. Nabohjælp 
Bestyrelsen har indkøbt fire ”Nabohjælp”-skilte, som Claus Damgaard har sat op ved de fire 

indgange til kvarteret. Vi vil gerne opfordre alle til at gå ind på Nabohjælps hjemmeside eller app 

for at tilmelde sig ordningen. På den måde får andre i kvarteret besked, når man er på ferie o. lign.  

 

6. Kontingent 
Kontingentet skal på nuværende tidspunkt være betalt, og efter Carsten Arvad har fået adgang til 

banken, vil han tjekke op på dette.  

 

7. Fuglestammer 
Der er bestilt nye fuglestammer til kvarteret, men vi afventer stadig bekræftelse på ordren.  
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8. Nye naboer i nr. 5 
Et stort velkommen til Søren og Pia, som er flyttet ind i nr. 5. Tina Bækgaard har afleveret en buket 

på vegne af alle i kvarteret.  

 

9. Problemer med myrer og ukrudt 
Vi har i kvarteret problemer med ukrudt og myrer, som ødelægger asfalten rundt langs 

kantstenene. Det har i bestyrelsen været diskuteret, om det er den enkelte parcelejers problem 

eller et fælles anliggende for grundejerforeningen. Det er blevet besluttet, at vi bekæmper 

problemerne i fællesskab, da der er stor forskel på, hvor meget kantsten og asfalt, der støder op 

mod de enkelte parceller. Der skal derfor sprøjtes mod begge dele - Carsten Johansen sørger for at 

købe ind til myrebekæmpelse, mens flere allerede ligger inde med ukrudtsbekæmpelse, der kan 

bruges.  

Bestyrelsen vil derfor gerne at alle, der har mulighed for det, mødes lørdag den 25. juni 2016 kl. 10 

for at hjælpes ad med at sprøjte rundt i kvarteret.  

Ønsker man ikke, at der bliver sprøjtet langs kantstenen ved sin grund, skal man kontakte Claus 

Damgaard senest den 20. juni. I dette tilfælde står man da selv for manuel fjernelse af ukrudtet.  

 

10. Sankt Hans og sommerfest 
- Der er som sædvanlig fælles spisning og bål til Sankt Hans den 23. juni 2016. Vi mødes i bunden 

af kvarteret foran grund nr. 20. Alle sørger for borde, stole, bestik m.m. samt aftensmad til sig 

selv. Carsten Arvad sætter en grill frem, men flere må gerne tage med. Vi starter med spisning 

kl. 18 og tænder bålet kl. 19.  

Claus Damgaard og Carsten Arvad sørger for at dække bålet af i forvejen, så det er tørt til dagen 

samt at skære græsset ned omkring bålet. Ligeledes vil der blive sørget for en vandslange, som 

ligger klar til nødbrandslukning.  

- Sommerfesten bliver i år lørdag den 10. september (Bemærk: lidt senere end sædvanligt). 

Bestyrelsen tager meget gerne imod forslag til, hvad der skal ske på dagen.  

 

Næste møde: 8. august 2016, kl. 20 i nr. 16 

 

 

Referent: Tina Bækgaard Laursen  

 

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 30. juni 2016 

 


