
2021-01-21 - Bestyrelsesmøde 

Agenda og referat 
Dato: 21-01-2021 
Lokation: Violvænget 20 - Erling - ændret til virtuelt via Microsoft Teams. 
Til stede: Erling, Jacob, Morten, Morten 
Ikke til stede: Chatarina 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Dagsorden godkendt. 
Referat godkendt fra sidst. 
 
 

2. Opsamling på tidligere punkter 
 
Jacob har haft dialog med kommunen omkring stierne og huller med vand. De kunne ikke 
fylde noget endnu, men ville kigge på det senere. Kontaktperson er Jørgen Hilleke. 
 
Udover dette ikke noget nyt. 
 
Chatarina`s status udebliver. 
 
 

3. Planlægning af generalforsamlingen herunder Corona hensyn og 
underholdning 

 
Iflg. vedtægterne skulle generalforsamlingen afholdes primo marts, men på grund af den 
nuværende situation med corona, har bestyrelsen valgt at udskyde til 10. maj 2021 kl. 
19.00. Nærmere information kommer ultimo april. 
 
Da Jacob fraflytter Violvænget og dermed foreningen, vil første suppleant indtræde i 
bestyrelsen inden generalforsamlingen. Morten D. kontakter Jakob Jørgensen og informerer 
ham om, at han overtager pladsen. 
 
Vi undersøger mulighederne for at få nyt medlem til efter generalforsamlingen. 
Jesper fra nr. 51 - Kenneth fra nr. 37 - Gitte fra nr. 35 - Dan/Katrine fra nr. 4B 
 
“Underholdning” forventes droppet i år af hensyn til tid og corona. 
 
Bestyrelsen forventer at Nordbyskolens auditorium kan bruges til maj - ellers vil der blive 
udsendt nærmere besked. 
 
Morten Dalgaard booker Nordbyskolen gennem kommunen og Erling henter nøglen. 



 
Morten Dalgaard udarbejder informationsseddel til postkasserne og Jacob hjælper med 
distribution. 
 
 

4. Refa dag 
 
Det besluttes at corona situation gør, at foreningen ikke deltager i år. 
 
 

5. Tog og DSB/Bane Danmark - lydniveauet og senest nyt jævnfør dialog mellem 
Kenneth (nr.37) og Bane DK (Morten D.) - Se bilag 1 

 
IC3 og IC4 togene lader til at minimere støjgenerne. 
 
Hvis man skal have noget pondus mod Banedanmark er der en mulighed for at gå sammen 
med Guldnældevænget. Morten D. indleder kontakt til Ronni fra deres forening. 
 
Spørgsmål til Bane Danmark: Har der været ændret på hastighed - kunne måske være en 
årsag? 
Spørgsmål: Undersøg om det er togene der kører mod KBH eller fra KBH? Er hastigheden 
øget? 
Spørgsmål: Nye skinner eller gamle? 
 
 

6. Økonomi 
 
Erling beretter at alle 43 matrikler har betalt kontingent for 2020. 
Bankkonto: kr. 42.216,99 pr. 31. december 2020. 
 
Cirka 2.400 kr. skal foreningen betale i gebyrer og renter til Jyske Bank fra 2021. Gebyrer på 
bankkonto gør, at vi med nuværende kontingentsats vil få et negativt resultat fremover, som 
vil medføre, at bankbeholdningen vil skrumpe med ca. 2.000 kr./år - alt andet lige.  
 
Vi har vendt mulige løsninger og alternativer. Det besluttes at vi pt. holder fast i nuværende 
bank og kontingent, men følger udviklingen nøje og er åben for inputs til mulige 
løsningsforslag. 
 
Ansvarsforsikringen er steget til næsten kr. 1.500. Erling undersøger mulighederne for at 
minimere omkostninger ved at få et bedre tilbud fra nuværende selskab eller skifte til andet 
selskab. 
 
 

7. Eventuelt 
 
Morten D. indleder kontakt med Grundejerforeningen Guldnældevænget og Ronni Poulsen. 
Spørg om de har en snerydningsaftale samt om de oplever støjgener fra togene. 
 



Saltning af vores veje har været drøftet. Det er besluttet at kommunen står for saltningen, da 
det er kommunal vej og dermed deres ansvar. Foreningen vurderer, at den høje ekstra 
omkostning, som den præventive saltning af vores veje, ikke ville have den ønskede og 
mærkbare effekt. 
 
Erling har ikke hørt noget nyt omkring de skraldespande som skulle opstilles ved stien langs 
regnvandsbassinet.  
  
Vandspejlet i regnvandsbassinet er forhøjet. 

  


