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Resumé af referatet fra generalforsamling 

Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

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.

3 bestyrelsespladser er på valg: 
Svend-Erik Christiansen  – villig til genvalg.
Hanne Fisker  – villig til genvalg.
Sofie Ladefoged  – ønsker ikke genvalg.

7. Valg af to revisorer. 
8. Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.
9. Eventuelt.

Der var 27 grundejere og flere end 30 deltagere i den årli
ge generalforsamling den 27. april 2010. Vanen tro blev 
generalforsamlingen afholdt i sognegården.

Esben Hansen var igen i forslag og modtog valg som diri
gent.
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Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Valg 
var som følger:

Henrik Kjeldgaard blev genvalgt som formand.
Svend-Erik Christiansen og Hanne Fisker blev genvalgt.
Ny i bestyrelsen blev Marianne Brus Hedelund, Hvede- 
bjergvej 80, og erstatter Sofie Ladefoged, Hvedebjergvej 
86, som vi takker for indsatsen.
Som suppleanter blev Bjarne Høy, Hvedebjergvej 35 og 
Torben Hartmann, Pallisvej 41, valgt i den rækkefølge.

Kirsten Locht, Pallisvej 37 og Hans Jakob Nielsen, Pallis
vej 11 blev genvalgt som revisorer.

Henrik Kjeldgaard samlede beretningen i 4 punkter.
-  Trafikgener i forbindelse med udskiftningen af fjernvar-

merør. 
-  Det længe ventede trafiklys ved Hejredalsvej.
-  Snerydningen i den usædvanlige sne- og frostrige

vinter, hvor der har været nogle anker for manglende 
rydning, men også meget forståelse for de usædvanli
ge forhold.

-  Brud på deklarationens bestemmelse om skiltestør-
relse, hvor forholdet ved Hyrdedamsvej 1 vil blive ind-
anket til Århus kommune, da henvendelser fra grund- 
ejerforeningen ikke bar frugt.

Desuden omtaltes arrangementerne Fastelavn i den 
gamle have, der samlede 80-100 børn og voksne samt 
miljødagen, hvor 9 voksne og 2 børn deltog i oprydningen 
af affald langs vejene.

Efter beretningen var der plads til spørgsmål.
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Kaj Skov, Hyrdedamsvej 17 fandt asfalteringen efter op
gravning til fjernvarmen mangelfuld med kun den ene 
halvdel af vejen nyasfalteret, og ville gerne have oplyst 
reglerne for vejrenovering. Bestyrelsesmedlem Axel Kjær 
Sørensen redegjorde for procedure og omkostninger ved 
renoveringen af den stikvej, han bor på. Ansvaret er den 
enkelte lodsejers, men man kunne jo gå sammen i et fæl
les projekt.
Bestyrelsen vil rette en generel henvendelse til kommu
nen for alle berørte grundejere.  Eventuelle svar vil blive 
bragt i kommende numre af bladet og være på hjemmesi
den.

Torben Hartmann, Pallisvej 41 bemærkede, at Brabrand 
Fællesråd i årevis havde presset på for at få det omtalte 
trafiklys opsat. Der var i øvrigt stor tilfredshed med, at det 
var blevet etableret.

Flere bemærkninger om snerydningen, som mange fandt 
imponerende god, forholdene taget i betragtning.
Dirigenten takkede for beretningen, der blev taget til efter
retning med applaus.

Det omdelte regnskab blev gennemgået af Svend-Erik 
Christiansen. Der var nu 156 betalende grundejere ud af 
167 mulige. Foreningens formue var pr. 28/2-2010 små 
60.000 mod godt 90.000 sidste år. Årsagen var, at sne
rydningen havde kostet 70.000 i år mod 20.000 forrige år, 
hvilket havde givet et driftsunderskud på godt 30.000 kr. 
Der var en del diskussion om muligheden for tvunget 
medlemskab af grundejerforeningen for at få ’gratisterne’ 
til at betale for de fælles goder. Henrik Kjeldgaard svare
de, at det havde været undersøgt i adskillige år, hvad 
også tidligere bestyrelsesmedlemmer tilstede ved gene
ralforsamlingen kunne bevidne, men da det krævede 
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enstemmighed blandt lodsejerne var sagen opgivet for 
nærværende. Henrik Gøtsche, Hyrdedamsvej 3, nævnte 
muligheden for at påligne de fælles udgifter til containere 
og snerydning på alle lodsejere.
Efter dirigenten havde set et revisorpåtegnet regnskab, 
blev det godkendt af forsamlingen.

Bestyrelsesmedlem Steen Schou demonstrerede den 
oprettede hjemmeside på medbragt computer. Der var til
fredshed med den i forsamlingen, og flere havde ideer til 
indholdet. for eksempel links til alle myndighedsbestem
melser, der angik området, og en reserveringsliste for det 
fælles materiel. Steen Schou oplyste, at han var anker
mand til kommunen om de grønne områder i sydenden af 
Beringsminde, og at folk kunne kontakte han, hvis de 
havde nogle meninger herom.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet 
kl. 20.30

Bestyrelsen har konstitueret sig – se bladets bagside.

Status på skilt: Flere grundejere har rettet henvendelse 
til bestyrelsen omkring skiltet ved indkørslen til området, 
ved Hyrdedamsvej 1. Bestyrelsen har henvendt sig til År
hus Kommune, men mangler endnu svar. Orientering vil 
følge i Beringsminde-Nyt og på hjemmesiden.

Status på legeplads i Den Gamle Have: Kommunen har 
lavet en fin renovering af legepladsen. Nogle grundejere 
har ønsket flere legemuligheder for mindre børn. Er øn
sket stort hos mange, vil bestyrelsen undersøge mulighe
derne for at gøre legepladsen bedre for de små. Skriv 
gerne til info@beringsminde.dk , hvis du/I ønsker besty
relsen skal gå videre med dette.
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Grønne områder ved Hyrdedamsvej
Steen Schou, fra bestyrelsen, har d. 31. maj gået en tur i 
det grønne område med en medarbejder fra Natur og Mil
jø. Der er foreløbigt aftalt følgende: 

Natur og Miljø vil i uge 38 gennemgå træerne i det grøn
ne område, som støder op til Hyrdedamsvej, med henblik 
på at udpege træer til fældning. Der har ikke været tyndet 
ud i træerne gennem længere tid, og det er nu tid at fjer
ne nogle af træerne, således at de tilbageværende træer 
får plads til at udvikle sig optimalt. 
Naboer, som har særlige ønsker til fældning af træer, be
des sætte bånd om de træer, som ønskes fjernet. Bånde
ne sættes på inden uge 38. Natur og Miljø kan ikke ga
rantere at imødekomme alle ønsker, men vil - hvor det er 
muligt - forsøge at indarbejde ønskerne i udpegningen af 
træer til fældning. 

Som udgangspunkt vil der endvidere blive ryddet et bælte 
på ca. 2 meter langs skel, hvor al selvsået opvækst skæ
res ned. Hvis man ikke ønsker dette, bedes dette 
meddeles Natur og Miljø. 
Hvad angår stammerne fra de fældede træer, så vil de 
blive solgt som sankebrænde. 

Ved gennemgangen i maj 2010 blev der konstateret en 
del haveaffald på kommunens areal. Natur og Miljø skal 
gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at deponere ha
veaffald på fremmed grund uden tilladelse. Heller ikke 
kommunens grund. Man skal derfor bede om, at al have
affald fjernes snarest og inden udgangen af uge 40. Så
fremt der mod forventning stadigt måtte være bunker af 
haveaffald enkelte steder, vil Natur og Miljø foretage en 
oprydning for grundejerens regning.
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beringsminde.dk -
Foreningens egen hjemmeside 

Oplysninger sendes til info@beringsminde.dk 

Vi beder grundejerne orientere om fra- og tilflyttere, så 
bestyrelsen bliver gjort opmærksom på nytilkomne, og får 
mulighed at byde velkommen med en buket til områdets 
nye beboere.

Der har været flere ønsker til, hvordan vi kan holde hinan
den orienteret i området: hvis alle nyheder sendes til 
info@beringsminde.dk, vil bestyrelsen bestræbe sig på at 
have friske og opdaterede nyheder under ”Seneste nyt” 
på hjemmesiden. 

Hjemmesiden bliver kun så god og nyttig, som vi selv gør 
den - alle grundejere i fællesskab.
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Containere 2010
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 støjmu
ren)
Evt. ændringer vil fremgå af be
ringsminde.dk

Datoer for resterende opstilling er:
18.-20. juni
20.-22. august
15.-17. 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 foreningen dyrt, 
hvis vi ikke overholder ovenstående.

----------------------------------------------------------------------------

OBS! Har du gamle billeder fra områdets start eller 
historie, så er foreningens lokalhistoriker Svend-
Erik Christiansen stadig interesseret. Billederne lå
nes også gerne til affotografering og leveres selvføl
gelig tilbage.
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Foreningens fællesmateriel
Hos materielforvalter Knud Nielsen, Pallisvej 44, 
Tlf: 86 25 36 26, er der følgende materiel: 
Højtryksrenser, et lille og et stort rensebånd, 
to kloakrensere, lille og stor stige, samt stilladsstige.

Bestyrelsen

Formand: 
Henrik Kjeldgaard Marianne Brus Hedelund
Pallisvej 52 Hvedebjergvej 80
Tlf. 86 62 09 33   Tlf. 21 83 18 87
E-mail: hlk@aarhus.dk           brushesselvang@gmail.com

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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