
Formandens beretning 31.3.2014  Violens Kvarter 

 

Velkommen. Vi skal have valgt en ordstyrer og bestyrelsen foreslår Thomas. 

 

I løbet af det sidste år har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Et i april, et i juni, to i 

august og et i februar. 

Bestyrelsen konstituerede sig på 1. bestyrelsesmøde og Lars fortsatte som kasser, Lisette 

som sekretær og jeg selv som formand. 

Der er blevet drøftet kontingent, gadebelysning og dæmpning af fart i Violens Kvarter, 

Sankt Hans og gadefest samt generalforsamlingen. 

Vi har gennemført nogle vellykkede arrangementer med stort fremmøde. 

Arbejdsdagen i foråret hvor der blev ryddet op i plantebælter og fejet. 

Den 23.6 holdt vi Sankt Hans fest på den ledige byggegrund over for Jan og Mona. Vejret 

var med os, og vi havde en fin aften – hvor Jan demonstrerede sin appelsin bazooka. 

Den 31.august afholdt vi den årlige gadefest, hvor vi var omkring 40 deltagere. Vi startede 

vi havde denne gang lånt Naturskolens lokaler i løvbakkerne og startede med kaffe og 

kage ved 13 tiden. Dagen bød også på geocaching, hvor både børn og voksne blev 

udfordret på deres stedssans, skulle finde skatte i skoven og også lægge sin egen lille ting 

ned i skattekisten inden man gemte den igen. Aftensmaden bestod dels af mad over bål, 

dels af medbragt mad til en fælles buffet. Vi fik også lavet snobrød, små pandekager og 

popcorn over bål….så der vist ikke nogen der gik sultne hjem  Aftenen sluttede af med 

hygge i Calus og Mariannes garage for dem der havde lyst til det. Sommerfesten er blevet 

til en skøn tradition i kvarteret, som jeg håber der fremover også vil være stor opbakning 

til. 

I år vil vi ligeledes gennemføre en fælles oprydningsdag. Det bliver den 26.4 kl.10 hvor vi 

mødes på torvet. Sankt Hans festen er den 23. juni og sommerfesten bliver lørdag den 31. 

august. I vil høre mere når dagene nærmer sig. 

Afslutningsvis vil jeg sige tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer Brian, 

Lisette og Lars, jeg selv stopper også efter 2 år i bestyrelsen. Også en stor tak til vores 

revisor Randi. 
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