
Grundejeioreningen Violvænget - 4800 Nykøbing F.

Nordbyen - Guldborgsund Kommune

- Referat -

Mødetype

Mødedato

Mødested

Mødedeltagere

Bestyrelsesmøde

9. september 2008

Nordbyskolen

John Hansen, Erling Møller-

Petersen, Jakob Edvardsen,

Morten Grangaard og Mogens

lsaksen.

1. Godkendelse af referat. (JHA)

2. Etablering af medlemsoversigt. (JHA, MIS)

3. Adgang / Nøglekort Nordbyskolen - Status. (EPE)

4. Foreningskonto - Status. (EPE)

5. "Volden". (JHA)

6. Udendørsareler. (JHA, EPE)

7. Foreningens hjemmeside. (JED)

8. Eventuelt. (ALLE)

9. Ny mødedato. (ALLE)

Referat

Ad 1. Referat fra "Den stiftende Generalforsamling" blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Der var lidt uenighed om fremgangsmåden hvorpå medlemsoversigten var opstartet. John

udtrykte ærgrelse over at arbejdet var igangsat inden udsendelsen af netop vedtagne referat da

det ville have forklaret tydeligere hvad formålet med listen er. Det blev vedtaget at uddele listen

igen sammen med referat samt hvis nødvendigt stemme dørklokker skulle der mangle

tilbagemeldinger efter 2. omgang. Mogens lsaksen følger op.

Ad 3. Erling har modtaget ansøgningsblanket fra kommunen og er sendt. Dog skal der hver gang vi skal

afholde møde ansøges om adgang ved Nordbyskolen. Det dette indebære en del koordinering

foreslog Morten at møder fremover afholdes i A. Melgaard's mødelokaler på Herningvej. Der var

opbakning til dette forslag.

Ad 4. Erling orienterede om tidligere foreslået indbetalingsløsning, PBS, er meget dyr at oprette og drive

og de ville derfor foreslå alternativer til dette. Erling følger op dette til næste møde.

John Hansen

Fomand - Woluængel 18

Erling Møller-Pete6an

Kasserer - Wolvængel 20

- Bestyrelsen -

Jakob V. Edvardsen

Næsffoniand - Wolvængel 27

Mortsn Grangaard

Sekretær- Wolvænget 47

Mogens lsaksen

Menig - Wolvænget 13



Grundejeioreningen Wolvænget - 4800 Nykøbing F.

Nordbyen - Guldborgsund Kommune

- Refent -

Ad 5. John orienterede om fremdriften iforhandlingerne med kommunen og bekendtgjorde at

kommunen meget snart ville have en løsning på problemstillingen omkring vi ønsker at overtage

"Volden". Det oplystes at Guldnældevængets beboer ønsker at overtage deres "Vold" og havde et

beplantningsforslag. Der blev diskuteret forskellige muligheder for beslutningsprocessen og vi

vedtog på mødet at Morten skulle høre hvad beboerne tættest på "Volden" ønskede. Efter mødet

ændredes beslutningen til at Morten udformer et skrift til beboerne på Violvænget hvori de bliver

bedt om at tage stilling. Dette har den virkning at ingen efterfølgende kan sige de ikke har været

hørt samt at de beboer for hvem det er højaktuelt kan skal "få skudt i skoene" at de har bestemt.

Slutteligt var der enighed på mødet om at kommunen "slipper billigt" ved det forhåndenværende

forslag og de derfor skal presses på dette punkt. Der blev stillet spørgsmål til de udvendige

arealer samt "Volden" om der skulle tages skøde på disse jorde. Problematikken vedr. "Volden"

afklares endeligt på næste møde.

Ad 6. John orienterede om igangværende forhandlinger med kommunen omkring øvrige udvendige

arealer hvor der blandt andet blev rykket for svar om ændringen i armeringen i græsrabatten. Det

blev ligeledes genfremsat at der er meget ringe pasning af Snedkerbækken samt der nogle

problemer med nogle lunker med behov for jordopfyldning. John har også fremsat ønske om

oplysninger om hvem der i kommunen for fremtiden vil være foreningens kontaktperson(er). Det

blev her oplyst at Sui Vest for nærværende er vores kontaktperson. Morten ønskede at den

"manglende" stiforbindelse mellem Violvænget og Guldnældevænget blev bragt op for kommunen

med et ønske om at få den den resterende del etableres. John bringer dette videre. Erling kunne

yderligere oplyse at der på et tidspunkt stod store mængder vand på vejbanen ved nr. 20 og han

skulle fremsende fotos for afklaring. Der følges op næste bestyrelsesmøde.

Ad 7. Foreningens hjemmeside er endnu ikke på plads men Jakob og Morten arbejder videre på sagen.

Ad 8. Intet til dette punkt.

Ad 9. Næste møde afholdes på Herningvej 16 - 30. september kl. 19.00.

Bestyrelsen.
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