
Grundejerforeningen Violvænget E 48OO Nykøbing F

Nordbyen E Guldborgsund Kommune-

Mødetype :Bestyrelsesmpde

Mødedato :Tirsdag 8. oktober, 19.00

Mødested :Erling på Nordensvej

Deltagere :

Dagsorden.

1. Godkendelse af referat.

2. Bestyrelsen p.t.

3. Opfølgning af gl. punkter.

4. Fællesmødet med de andre foreninger i Bangsebro/Nordbyen.

5. Overfladebassin mm

6, Økonomi (herunder: Hvordan håndterer vi fremtidige manglende betalinger?)

7. Nabohjælp. Kunne en debat om nabohjælp være en ide'til kommende GF.

8. Eventuelt.

Referat:

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.
It!

Mads talfmed Hanne. Hun ønsker af personlige årsager at træde ud af bestyrelsen.

Line (nr. 18) er 1. suppleant. Mads taler med Line om indtrædelse i bestyrelsen.

Ad 3.
tl€nT.vDi fl

Belægning på broer. Mads har skrevet en tgrwTfner til Sui fra Kommunen.



Sikring af cykelsti imellem nr. 6 og 8 med chikane. Mads har ikke fulgt op på dette endnu.

Snerydning på cykelstierne skulle være på plads.

Beplantning af vold. Erling har endnu ikke fulgt op på dette.

Private effekter på fælles arealer. Gammel sag er i orden.

Vi henstiller til at alle overholder de gældende servitutter.

Ad 4.

3 emner som vi samarbejder om. Skt. hans, affaldsindsamling og loppemarked... Fortsættes.
L

Vi har tilsluttet os brev til Kommunenvra Bangsebro vedr. Tiltag ved cykelstien (shelters

skraldespande m.m.)

Arran gementer går på skift gru ndejerforenin gerne imel lem.

Ad 5.

Mads sendte en reminder til Kommunen. Der er nu gang i oprydningen af bassinet,

Erling følger op på om Kommunen udfører opgaven som aftalt.

Ad 5.

Jyske Bank bad Erling om identifikation i hans egenskab som kasserer i foreningen.

Foreningen har godt kr. 30.000 stående. Der har indtil videre været færre udgifter end

budgetteret.

Der er restancer vedr. indbetaling af kontingenter. Vi gør et sidste forsØg med inddrivelsen

af disse ved næste opkrævning. Vi undersøger derefter muligheden for at inddrive

restancerne via incasso.

Ad7.

Erling taler med en beboer på Skovstjernevænget vedr.

evt. fored ragshol der til generalforsa m lingen.



Ad 8.

tl

alle Stryhn vedr. aftale om snerydnir

vedligeholdelse af nyplantede

Næste mØde er tirsdag den 21. janu;
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Mads Erch

Formand

; i den kommende sæson samt
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2074. kl 19.00.

Næstformand


