
Grundejerforeningen Violvænget - 48OO Nykøbine F

Nordbyen - Guldborgsund Kommune-

Mødetype : Brstyrelsesmøde

Mødedato : z3.november, 2O1O

Mødested : DLG, Hernngvej

Deltagere : Jeanett Hesselbæk,

Morten Grangaad, .Jakob V Edvardsen,

Erling Møller-Petersen, Mads Erch

Dassorden.

1. Godkendelse af referat.

2. Status vedr. Rafn & Søn. (omhandlende reduceret ejendomsskat)

3. Belysning på Bangsebrovej.

4. Mødefrekvens.

5. Telt til beboerforeningen.

6. Stadig utryghed vedr. hastighed på Violvænget.

7. Økonomi.

8. Eventuelt.

Referat.

Ad 1. Referat godkendt

Ad 2. Spørgsmål vedr. reduceret ejendomsskat er generelt ikke et anliggende for
bestyrelsen. Best. Ser det som et oplagt punkt/indlæg til generalforsamlingen. Erling

tager kontakt til SKAT for en evt. afklaring. Tages op på kommende møde.

Ad 3, Der er et ønske om belysning på Bangsebrovej -helt til Kraghave Møllevej. Og

en undren over det ikke har været helt naturligt at fortsætte fra Bangsebro nu der

alligevel er skiftet og jordlagt el der. Sammen kan vi måske gøre mere. -så Morten
tager kontakt til Guldnællevængets best. For evt "fælles front"

Ad 4. Frekvens: Generalforsamling i marts samt konstituering, ultimo maj, primo
oktober, medio februar.



Ad 5. Der er kommet et ønske, om at beboerforening investerer i fælles telt til fest

mm. Et udvalg har fået opgaven at undersøge priser, kvalitet og evt. regelsæt for
sådanne til kommende best.mØde.

Ad 6. Vi fastholder opfordring fra bestyrelses side om at køre forsigtigt og udvise

stort hensyn ved kørsel på Violvænget. Dette understreges også via hjemmesiden.

Ad 7. Status d.d.: 36.650.- Der mangler 3 indbetalinger. Der mangler betaling for
pasning af fælles arealer, og betaling til årets vejfest.

Bestyrelsen overvejer løsninger til evt beplantning på fællesarealer samt investering i

telt til kommende møde.

Ad 8. Mads tager kontakt til Sui West, Guldborgsund kommune, med opfølgning igen

på dialogmØde vedr. div. hængepartier på og omkring vores vej.

- Der er afsat 100.- pr. bestyrelsesmøde i budget fremover.
- Generalforsamling er 22. marts, 2011klokken 19.00 på Nordbyskolen.

- Næste møde: 8. feb,2011kl. 20.00 på Nordensvej.

Morten Grangaard Jeanett Hesselbæk

Næstformand

Jakob V. Edvardsen Erling Møller-Petersen
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