
Grundejerforeningen Violvænget - 4800 Nykøbing F.

Nordbyen - Guldborgsund Kommune

- Referat -

Mødetype

Mødedato

Mødested

Mødedeltagere

Bestyrelsesmøde

30. september 2008

Møderum - Herningvej

John Hansen, Erling Møller-

Petersen, Jakob Edvardsen,

Morten Grangaard og Mogens

lsaksen.

John Hansen

Formand - Wolvænget '18

Frling N.4 øller-Petersen

Kasserer - Wolvænget 20

Dagsorden.

- Bestyrelsen'

Jakob V. Edvardsen

Næstformand - Wolvænget 27

[,4orten Grangaard

Sekretær - Wolvænget 47

l\.4ogens lsaksen

Menig - wolvænget '13

1. Godkendelse af referat.

2. Etablering af medlemsoversigt.

3. Foreningskonto - Status.

4. "Volden".

5. Udendørsareler.

6. Snerydning / Multiservice.

7. Nyt vedr. kommunesamarbejdet.

B. Eventuelt.

9. Ny mødedato.

Referat

Ad 1. Referat godkendt.

Ad 2. Mogens fremlage liste der nu næsten er komplet. De sidste uafklarede følges op af John med

hensyn til nr. 37, 39 og 41. Morten følger op på nr. 30. Det blev drøftet om oplysningerne skulle

fremlægges for alle beboere og der blev enighed om at dette ikke er en mulighed. Der skal i stedet

anvendes en opslags- og informationstavle på hjemmesiden'

Ad 3. Erling har i samarbejde med banken den indstilling, pga. foreningens størrelse, at der vælges en

løsning med indbetalingskort der kan betales via Netbank samt betalingsinstitutter og med

indbetaling 2 gange om året. Det blev drøftet om løsningen også indebærer at betalingerne kan

tilmeldes betalingsservice. Der blev stillet tvivl ved dette og det vil derfor blive undersøgt nærmere.

Endvidere blev det drøftet om der er mulighed for at modtage indbetalingskort med en bestemt

serie således at "konverteringslisten" kun skal oprettes første gang'



Ad 4.

Ad 5.

Ad 6.

Ad 7.

,{
l:

Ad B.

Ad 9.
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- Referat -

Det er modtaget 19 stemmer vedr. "Volden" og de er fordelt således 1B for og '1 i mod.

Bestyrelsen vedtog derfor at den har mandat til at gå ind i forhandlinger ned kommunen om at få

en aftale på plads.

John orienterede om sagen blandt andet informerede han om en kontakt fra Grundejerforeningen

for Guldnældevænget havde kontaktet ham for at danne fælles fodslag. Der var enighed om at der

var uklarheder omkring hvilke arealer vi som Grundejere skal overtage fra kommunen og John vil

søge dette afklaret ved de kommende samtaler med kommunen. Der blev udtrykt lidt bekymring

om ansvarspådragelse for bestyrelsens medlemmer i de sager hvor den tager beslutninger på

vegne af medlemmerne i foreningen. Tilføjet efter mødet: Det foreslås vi undersøger hvad en å-

forsikring andrager. Kommunen har foreslået der tilplantes med Gedeblad og det tilslutter

bestyrelsen sig også set i lyset af at denne også vinder tilslutning på Guldnældevænget. Der vil

blive undersØgt om den er "spiselig" hvis dette er tilfældet ændres beslutningen ikke. Det blev

besluttet af Frans for kr. 500,00 for indeværende sæson samt at fremadrettet vilvi foreslå at der

betales kr. 2.000,00 for en sæson - Bestyrelsen mener at dette modsvare den vedligeholdelse der

med rimelig kan forventes. Erling taler med Franz omkring beløbet og vil han tiltræde dette vil det

blive forelagt på kommende generalforsamling for beslutning.

Det blev drøftet om vi skal tilmelde os Multiservice's "Udrykningsgaranti" vedr. snerydning af vores

adgangsveje. Der var enighed om at undlade dette i år og se tiden an også med henblik på at se

hvordan kommunen håndtere situationen nu hvor der er fuldt bebygget. Endvidere var der enighed

om en sådan beslutning bør vendes på generalforsamlingen.

Se pkt. 5. Endvidere orienterede John om Snedkerbækken og problemet omkring overløb til

regnvandsbassinet og dette vil blive rettet. Han kunne ligeledes orientere om vedligeholdelsen

som hidtil har hørt under en "forkert" afdeling men dette er nu rettet så bestyrelsen forventer

forbedret vedligeholdelse af området.

Mogens har stillet spørgsmål vedr. formuleringerne i lokalplanen - Dette var for omfattende at

sætte sig ind i under mødet og det vil derfor blive drøftet på næste møde. Det blev besluttet at der

oprettes en mailkonto hvor informationer der skal gemmes kan sendes til.

Det aftaltes at mødes iqen sidst i oktober.

- Bestyrelsen -

Jakob V. Edvardsen

Næstformand - Wolvænget 27

John Hansen

Formand - Wolvængel 18

Erling Møller-Petersen

Kasserer - Wolvængel 20

Morten Grangaard

Sekretær - wolvængel 47

Mogens lsaksen

Menig - Wolvænget 13
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Bestyrelsen.

John Hansen
Formand
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John Hansen

Fomand - Wolvænget 18

Erling Møller-Petersen

Kasserer - Wolvænget 20

- Beslyrelsen -

Jakob V. Edvardsen

Næstformand - Wolvængel 27

Morten Grangaard

Sekretær - Violvænget 47

Mogens lsaksen

Menig - Vio/vænget 13


