
 

Referat af 
Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen  
 
 
Violens kvarter, Gullestrup  
Sted: Gullestrup Skole  
Tid: Mandag d. 8. april 2013, kl. 19.00  
 
 
Afbud fra: nr. 1, 6, 7, 8, 9, 18, 20  
 
Referat  
 
Ad. 1. Thomas Nørtoft blev valgt som dirigent. 
 
Ad. 2. Formanden Rikke Grønbech fremlagde sin beretning. Beretningen kan ses på hjemmesiden.  
 
Ad. 3. Regnskab for 2012 blev fremlagt og godkendt med forbehold for evt. fejl i sammentælling af 
udestående kontingent. Kassereren tjekker op for eventuelle fejl. 
 
Ad. 4. Budget for 2013 blev foreslået og godkendt. Det blev vedtaget, at evt. ekstra udestående kontingent 
skulle hensættes til vejkontoen. 
 
Ad. 5. Kontingent blev fastsat til 750 kr. pr. år. Betaling senest d. 1. maj 2013. Der vil komme en reminder i 
postkassen. Ved senere indbetaling og rykker, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 100,-  
 
Ad. 6.a. Den nye bestyrelse nedsætter et udvalg til fx at lave guidelines for at bibeholde skovlignende 
karakter i området. Grundlæggende var mere eller mindre alle fremmødte enige om, at det netop var det, 
der gjorde området særdeles attraktivt.  
 
Ad. 6.b. Indskærpelsen om at overholde § 3 i vedtægterne for Grundejerforeningen Violens Kvarter fjernes 
fra hjemmesiden.  
 
Ad. 6.c. Der var ikke flertal for indkøb af fælles flismaskine.  
 
Ad. 7. Bestyrelsen 2013 - 2014 består af: Lars Fiil, nr. 3 
   Lisette Valentin, nr. 7 
   Claus Damgaard, nr. 10 
   Rikke Grønbech, nr. 11 
   Brian Christensen, nr. 13 
 
De nyvalgte er Claus og Lars. Lars tager en periode mere. Man sidder 2 år ad gangen. 
 
Ad. 8. Suppleanter til bestyrelsen 2013 – 2014 blev Christian Bach, nr. 5 og Christina Witt, nr. 17 
 
Ad. 9. Randi Bach, nr. 5 fortsætter som revisor og Carsten Arvad, nr. 14 blev valgt som revisorsuppleant. 



 
Ad. 10. EVENTUELT  
 

 Brochure omkring Nabohjælp omdeles 

 Alle opfordrer besøgende i kvarteret til at tage hensyn mht. passende fart, når der færdes i 
kvarteret. 

 Posten og forældre til børn i dagpleje i nr. 8 mindes om forsigtig kørsel. 

 Hajtænder / Ubetinget vigepligt i bunden af kvarteret? 

 Bestyrelsen påvirker løbende kommunen vedr. fartdæmpning og gadebelysning. 

 
 

Referent: Brian nr. 13 


