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Resumé af referatet fra generalforsamling

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand
    Henrik Kjeldgaard genopstiller
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
    Lasse Mønter og Axel K. Sørensen er villig til genvalg.
    2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
    Svend-Erik Christiansen - villig til genvalg
    Jytte Andersen – ønsker ikke genvalg
7. Valg af 2 revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Der var 23 stemmeberettige og ca. 30 deltagere til den årlige gene
ralforsamling den 20. april 2009. Vanen tro blev generalforsamlingen 
afholdt i sognegården.

Esben Hansen var igen i forslag som dirigent og modtog valg.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Valg var som føl
ger:

Henrik Kjeldgaard blev genvalgt som formand.
Svend-Erik Christiansen blev genvalgt.
Ny i bestyrelsen blev Steen Schou, Hyrdedamsvej 27. Han erstatter 
Jytte Andersen, som vi takker for indsatsen.
Som suppleanter blev Bjarne Høy, Hvedebjergvej 35, og Torben Hart
mann, Pallisvej 41, valgt i den rækkefølge.



Kirsten Locht, Pallisvej 37, og Hans Jakob Nielsen, Pallisvej 11 blev 
genvalgte som revisorer.

Bestyrelsen konstaterede, at der var en god økonomi i foreningen, 
hvilket primært skyldes milde vintre. Der var enighed om at fastholde 
nuværende kontingentbeløb.

Fra forrige generalforsamling var der rejst ønske om, at bestyrelsen 
undersøgte muligheden for en støjmur langs Hejredalsvej. Århus 
Kommune har svaret, at der ikke er planer om en støjmur, og at bor
gere i byområder måtte affinde sig med støjgener i et vist omfang.

Der blev spurgt til obligatorisk medlemskab af Grundejerforeningen. 
Bestyrelsen vil fortsat undersøge muligheden og har til dette et sam
arbejde med grundejerforeningen på Tranebærvej. Sagen om obliga
torisk medlemskab kan dog vise sig yderst vanskelig, hvis forudsæt
ningen er 100% tilslutning, men dette undersøges nærmere. 

Der vil til generalforsamlingen 2010 blive arbejdet på en modernise
ring af deklarationen.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Der blev rejst spørgsmål om parkerede biler på stikvejene, der princi
pielt ikke må bruges til parkering. Deklarationens regler på dette om
råde er medtaget i dette nummer af Beringsmindenyt.

Ønske om materialeanskaffelser: en lettere stige og en stor gas-
ukrudtsbrænder. Bestyrelsen vil tage stilling til disse anskaffelser.

Der blev rejst spørgsmål om tilladelse til at forlænge parcellernes 
hegn op mod støjmuren på Edwin Rahrs Vej (kommunalt ejet jord). 
Det forespørger bestyrelsen om.

Der blev spurgt til planerne om at oprette en hjemmeside for grunde
jerforeningen. Bestyrelsen arbejder på at få en hjemmeside, hvor alle 
relevante referater m.v. gøres tilgængelige. Vi vil snarrest muligt gøre 
det fulde referat fra generalforsamlingen tilgængeligt på hjemmesi
den.

Bestyrelsen har konstitueret sig som det fremgår af bladets bagside.



Hjemmeside for Beringsminde
Grundejerforeningen Beringsminde har erhvervet hjemmesidedomæ
net www.beringsminde.dk .

Indtil videre er hjemmesiden ikke åbnet, men der arbejdes på at gøre 
alt relevant materiale tilgængeligt i denne lette elektroniske form. Ste
en Schou fra bestyrelsen bliver vores vidensperson i grundejerfore
ningen, og gode forslag til hvad vores hjemmeside bør indeholde kan 
rettes til Steen.

”Miljøteam Beringsminde”
- Gentog og gentager succes’en!
Der var indsamling af skrald i de grønne områder

Søndag den 19. april kl. 10 – ca. 12.

Ca. 15 beringsmindere var mødt op til denne gode miljødag.

Miljøteam gentager succes’en!
OBS! Dato primo/medio April 2010 følger. Kom og deltag i denne 
fine kulturbegivenhed på Beringsminde!

http://www.beringsminde.dk/


Containere 2009
Placeringen vil  være som følger (medmindre fjernvarmearbejdet gør 
det nødvendigt med anden placering):

På den vestlige ende af Hyrdedamsvej. 
På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1.
På den nordlige ende af Hvedebjergvej  (ved støjmuren)
På den nordlige ende af Pallisvej (ligeledes ved støjmuren)

Datoer for opstillingen er:
20.-22. juni
22.-24. august
17.-19. oktober

Der opstilles 4 containere hver gang.

Husk, at der kun må anbringes haveaffald 
–  ikke jord – i  containerne, og at  store 
grene skal  klippes i  stykker,  så pladsen 
udnyttes bedst muligt. Det koster forenin
gen dyrt, hvis vi ikke overholder ovenstå
ende.

Efterlysning!!
Til foreningens arkiv mangler følgende numre af Beringsminde-Nyt:
1978 nr. 2, 
1979 andre numre end nr. 1
1984 andre numre end nr. 1 
1988 nr. 5 og 6
1989 nr. 2  
1990 nr. 1
Skulle du/I ligge inde med ovenstående, vil det være dejligt om du/I 
vil kontakte vores kasserer og lokalhistoriker Svend-Erik Christian
sen, så arkivet bliver komplet. Adresse m.v. fremgår af bagsiden.

Nye naboer?
Hvis din/jeres nabo flytter, og der kommer nye til Beringsminde, vil vi 
gerne bede om hjælp til at være opmærksomme på dette. Sofie 
Ladefoged vil på grundejerforeningens vegne gerne komme med en 
blomst og byde velkommen til nytilflytterne. Ved du besked om nye 
kan Sofie kontaktes.



Parkeringsregler og respekt for din 
nabo!
Der har været flere henvendelser til bestyrelsen om at flere grundeje
re ikke kender reglerne for parkering på Beringsminde.
Vi opfrisker hermed det der står i deklarationen for området:

Fra punkt 5:

”De private fællesveje [ = stikvejene] ....... må ingensinde spærres for 
gående eller kørende trafik”.

”7. Parkeringsareal:

På hver grund til boligbebyggelse skal forefindes et parkeringsareal 
på mindst 20 m2. Eventuelle garager og carports kan ikke medreg
nes i dette parkeringsareal, og parkeringsarealet skal forefindes, 
uanset om der på grunden findes garager eller carports.”

Det er hvad, der fremgår af deklarationen. Der kan selvfølgelig være 
undtagelser ved særlige lejligheder. Men daglig parkering på stikveje
ne er ikke tilladt. Og eftersom bestyrelsen går ud fra, at grundene på 
Beringsminde overholder reglerne, vil vi mindeligt indstille, at biler 
parkeres på egen grund, og stikvejene friholdes, så der ingen gene 
er for gående eller kørende trafik.

ESTATE mæglerne Ole Rasmussen
                                                    Sponserer kr. 1.000,00

     til Grundejerforeningen Beringsminde, hver gang vi sælger en ejendom for et medlem. 
 

  Silkeborgvej 230
8230 Åbyhøj
Tlf. 86158600

                  

                          Ole Rasmussen  
              Statsaut. ejendomsmægler MDE                                                                                            

           Den helt lokale ejendomsmægler, som bor på Hvedebjergvej



Foreningens fællesmateriel:  
Hos materielforvalter Knud Nielsen, Pallisvej 44, er der 
følgende materiel:

Højtryksrenser, et lille og et stort rensebånd, 
to kloakrensere, en lille og en stor stige samt en stil
ladsstige.

Bestyrelsen

Formand: 
Henrik Kjeldgaard Sofie Ladefoged
Pallisvej 52 Hvedebjergvej 86
Tlf. 86 62 09 33   Tlf. 30 24 03 33
E-mail: hlk@aarhus.dk             arkitekt@sofieladefoged.dk 

Næstformand: 
Lasse Mønster Hanne Fisker
Pallisvej 67 Hyrdedamsvej 23
Tlf. 86 22 05 24 Tlf. 86 26 30 81
E-mail: lasm@stofanet.dk    hanne.fisker@privat.dk 

Kasserer: Sekretær:
Svend-Erik Christiansen Axel Kjær Sørensen
Hvedebjergvej 24 Hvedebjergvej 28
Tlf. 86 25 22 52 Tlf. 86 25 72 55
E-mail: sec@ofir.dk   hisaks@hum.au.dk 

Steen Schou
Hyrdedamsvej 27
Tlf. 86 25 07 55
E-Mail: steen_schou@yahoo.com 

Miljø Team Århus tlf. 87 44 11 44 afhenter storskrald, f.eks. 
gamle TV-apparater, hårde hvidevarer, plæneklippere m.v. 
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