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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 
afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær 
generalforsamling i Sognegården på Engdalsvej. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Valg af formand. 

Henrik Kjeldgaard – villig til genvalg.
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen: 
Svend-Erik Christiansen – villig til genvalg.
Lasse Mønster – villig til genvalg.
Marianne Hesselvang – villig til genvalg.

7. Valg af to revisorer. 
8. Indkomne forslag. Der er modtaget ét skriftligt forslag ved 

seneste frist for indlevering den 15. april – se omstående 
markeret med *.

9. Beslutning om evt. 50 års jubilæumsfest for Beringsminde.
10. Beslutning om anvendelse af fællesmidler til oprensning 

af brønde på private stikveje.
11. Eventuelt.
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* Forslag stillet af grundejerne Pallisvej 14, 16 og 18: 
”Ejer af Pallisvej 10 pålægges at fjerne plankeværket 
omkring sit grundareal”.

Det er ikke muligt at vedtage det fremsendte forlag, der 
med lang følgetekst og formandens svartekst kan 
læses på generalforsamlingen. Bestyrelsen eller 
grundejerforeningen er ikke myndighed, men hørings-
part i forhold til hvad der foregår i området. Bestyr-
elsen foreslår derfor en drøftelse af de forventninger, 
der er til, at bestyrelsen optræder som myndighed uden 
beføjelser i forhold til deklarationen fra 1963, og 
hvordan vi bedst muligt får skabt et Beringsminde, der 
er et attraktivt boligområde for alle beboere. 

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 i 
området, og får mulighed at levere en buket til områdets 
nye beboere.

Der har været flere ønsker til hvordan vi kan holde 
hinanden 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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Fastelavnsfesten den 2. marts 

Små og store kattekonger og –dronninger, grøntsager, 
hvidevarer, prinsesser og superhelte samt mange flere 

hyggede sig i haven.
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”Miljøteam Beringsminde”

Vi gentager succes’en!
Der er indsamling af skrald i de grønne områder.

Vi mødes i den gamle have.

Søndag den 27. april kl. 10 – ca. 12.

Når samlingen er tilendebragt, samles vi i Den gamle 
Have til en øl/vand.
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Hæk, træer og buske
Den lovlydige og hensynsfulde grundejer er vaks ved havelågen 
med saks og sav og har altid et vågent øje med, at hæk, træer 
og buske ikke breder sig ud over fortov eller sti.
Du kan finde gode råd og vejledning på bl.a. Aarhus Kommunes 
hjemmesider.

http://www.aarhus.dk/da/borger/trafik/Veje-og-pladser/Haek-
hegn-ukrudt.aspx.

http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Spoergsmaal-og-
svar/Traeer-haek-buske.aspx.
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Containere 2014

Placering:
På den vestlige ende af Hyrdedamsvej (ned mod skoven) 
På stikvejen ud for Hyrdedamsvej 1.
På den nordlige ende af Hvedebjergvej (ved støjmuren)
På den nordlige ende af Pallisvej (også ved støjmuren)
Evt. ændringer vil fremgå af beringsminde.dk

9.-11. maj
20.-22. juni
15.-17. 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 foreningen dyrt, 
hvis vi ikke overholder ovenstående.

Lokalhistoriske billeder
Har du gamle billeder fra 
Berigsminde, så er fore-
ningens lokalhistoriker
Svend-Erik Christiansen 
stadig interesseret (adresse 
og telefon – se bestyrelsen). 
Billederne bliver skannet og 
leveret tilbage. De skannede 
billeder registreres og op- 
bevares på Brabrand-Årslev 
Lokalhistoriske Arkiv

6



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. Maria Skøtt Davidsen fra 
bestyrelsen vil på grundejerforeningens vegne gerne 
byde nyindflyttere velkommen med en blomst og 
informationsmateriale - så ved du besked om nye 
beboere, kan Maria kontaktes.

Materielforvaltere

Materielforvaltere er Kjeld og Lotte, Hyrdedamsvej 21. 
Foreningens materiel består pt. af:

Lang og kort stige (3 stiger i alt)
Stilladsstige
Rensebånd

Foreningen vil på ønske fra medlemmerne overveje 
indkøb af andet relevant fællesmateriel.
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Bestyrelsen
Formand: Sekretær:
Henrik Kjeldgaard Marianne Hesselvang
Pallisvej 52 Hvedebjergvej 80
Tlf. 86 62 09 33              Tlf. 21 83 18 87
E-mail: hlk@beringsminde.dk      mbh@beringsminde.dk 

Næstformand: 
Lasse Mønster Maria Skøtt Davidsen
Pallisvej 67 Hvedebjergvej 31
Tlf. 86 22 05 24 Tlf. 61 67 65 88
E-mail: lm  @beringsminde.dk         msd  @beringsminde.dk   

Kasserer: 
Svend-Erik Christiansen Lise Barsøe
Hvedebjergvej 24 Pallisvej 28
Tlf. 86 25 22 52 Tlf. 86 97 43 02
E-mail: sec@beringsminde.dk     lb@beringsminde.dk 

Steen Schou
Hyrdedamsvej 27
Tlf. 86 25 07 55
E-Mail: ss  @beringsminde.dk  

Bestil afhentning af storskrald 
tlf. 87 44 11 44 
http://www.aksys.dk/storskrald/
Afhenter  storskrald,  f.eks.  gamle  TV-apparater,  hårde 
hvidevarer, plæneklippere m.v. 
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