
Grundejerforeningen Violvænget - 4800 Nykøbing F.

Nordbyen - Guldborgsund Kommune
- Referat-

Mødefype : Bestyrelsesmøde
Møde dato : 1. december,2009
Mødested :Nordensvej
Mødedeltagere :John Hansen, Erling Møller- Petersen,
Jakob Edvardsen , Morten Grangaard, Mads Erch

f)agsorden.

1. Godkendelse af referat.
2. Nyt siden sidste møde.
3. Økonomi.
4. Generalforsamlins
5. Eventuelt

Referat:

Ad 00: Besøg af assurandør JatNielsen fra Topdanmark, som fremviste 2 forsikringstilbud:
1. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som dækker eks. ulykker ved hjælp i beboerforeningen. Pris

omkring 900,- årligt.
2. Erhvervsansvarsforsikring til en pris omkring2500,-. Denne er p.t. ikke aktuel for foreningen, da vi

ikke har flået tinglyst fællesarealer, og at disse henligger kun med græs. Forsikring tages op igen ved
køb af aktiviteter på fællesområderne der kan indbefattes en sådan.

Ad 1: Referat godkendt.

Ad2: Ros til hjemmesiden. Kører fint, men er stadig under udvikling. Der er kommet forslag om et
Blog / forum på siden, men bestyrelsen ønsker p.t. ikke at administrere dette.
Gode forslag til "nyttige links"eller andet sendes til administrator på hjemmesiden.
Der er kommet god respons på nyhedsbrevet fra Bestyrelsesformanden. Enkelte er dog kommet retur
grundet forkerte mailadresser.
Der er kommet forslag om at indhente tilbud om fælles vagtkørsel i området BangsebroA{ordbyen
grundet flere indbrud i biler og boliger. Der ligger forespørgsel i de andre foreninger om interessen.
Punktet optages på Generalforsamling den 23. marts, 2010.

Ad 3: Status l. december,2009, 20.778,- Der mangler 14 indbetalinger, så beholdningen er på små
24.000,-
Bestyrelsen har besluttet, at betaling for vedligehold af grønt fællesareal deles op enkeltvis til
henholdsvis nr 13 og til nr 23.

Ad 4 Generalforsamling tirsdag den 23. mørts, 2010 kl. 18.30 på Nordbyskolen.

Ad 5: Næste møde: 22. februar,2010 kl. 19.30 hos Erling på Nordensvej.
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