
Grundejerforeningen Violvænget 4800 Nykøbing F
Nordbyen - Guldborgsund Kommune

- Referat

Mødetlpe : Bestyrelsesmøde
Møde dato : 15 juni,2009
Mødested : Violvænget 47
Mødedeltagere :John Hansen, Erling Møller- Petersen,
Jakob Edvardsen , Morten Grangaard, Mads Erch

Dagsorden.

1. Godkendelse afreferat.
2. Siden sidst / kommune status osv.
3. Økonomi.
4. Tilskud til Frans - Pasnins af vold-
5. Eventuelt.

Referat:

Ad 1. Referat godkendt.

Ad 2 - Møde i området med Sui West: Kirsebærlaurbær på top af volden. Ingen sprøjtning på
indersiden. Eksisterende beplantning bibeholdes. Frans vilp.t. passe volden mod dækning af udgifter.
Vigtigt med drøftelse med Sui West om hvad med efter Frans - på skrift.. samt mere beplantning mod
jernbane. Mål er at gøre sider vedligeholdelsesfri.

Snerydning : Der bliver kun tale om kommunal snerydning på Violvænget. Alternativt bliver
den lavet om til "kommunal fællesvej"
Armeringssten i alle indkørsler og arealer mellem vej og fortov bliver ens.
Hastighedsnedsættelse på Bangsebrovej afslået. Er ligt nedsat til 60 km/t. Tages med til
fællesmøde med Bangsebroforeningeme.
Forsikringer: Assurandør inviteres til næste bestyrelses møde.
Nordbylogo: Arbejder på nærmere samarbejde med øvrige Bangsebroforeninger bl.a. etablering
af etape 3 med henblik på fælles fodslav.

Ad 3 - Alle undtagen t har betalt.
Kassebeholdning p.t. 17.000,- Udgifter til snerydning findes ikke mere.
Fordeling til græsklip : Erling nr 20:1000,-; Mogens m l3lBrian nr 23'.550,-; Jan nr 7: 125,-; Kim nr
'7)5 -

Ad 4 - Frans bevilges 2000,- i år til pasning af volden. Pengene findes under diverse samt snerydning.
Fremtidig pasning af volden tages op på kommende generalforsamling.

Ad 5 - Forslag til beplantning af fælles arealer udarbejdes til kommende generalforsamling.
- Jakob tager kontakt til Brian (23) vedr, nedlæggelse af inddragelse af fællesareal.
- Der er givet tilladelse til at lægge et par store sten på grønt areal ved stien mellem nr. 20 og22

for at blokere for biltrafik på stien.
John.tager kontakt til Sui west vedr. gennemgang af området violvænget når "Karl Erik" er



Næste møde errykkettil5. oktober,2009 kl. 19.30påNordensvej 6.

;b V. EdvardSsfl, web-redaktør Morten Grangaard, Næstformand


