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Ordinær generalforsamling 2015
Afholdes tirsdag den 21. april i sognegården kl. 19.00.

Forslag kan stilles skriftligt til foreningens formand forud 
for generalforsamlingen. Seneste frist for indlevering af 
forslag er fastsat til tirsdag den 7. april. 
Indkaldelsen udsendes i næste nummer af Beringsminde-
Nyt, der kommer efter påske.

Fastelavn!
Som sædvanlig inviteres Beringsmindes børn og børne-
børn til tøndeslagning i Den Gamle Have fastelavns-
søndag: (voksne også velkomne ifølge med børn).

Den 15. februar 2015 kl. 10.00

Der vil være præmier til kattekonger og -dronninger, og til 
de to sjovest udklædte.

Efter tøndeslagningen er der kakaomælk og fastelavns-
boller til alle børn. Mød op til en festlig formiddag med 
børnene!
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Et jubilæum fejret 

Den 30. august 2014 fejrede vi sammen Beringsmindes 50 
år jubilæum i stort opsat partytelt for enden af Hyrdedamsvej. 
Rigtigt mange beboere kom, og det var en god festdag for 
både børn og voksne. Den entusiasme, beringsminderne 
lagde for dagen, lover godt for fremtidige fejringer af og på 
Beringsminde. 
Trods en noget vanskelig fødsel og en lang barsel med 
rammerne for festen oplevede vi, at resultatet blev rigtigt 
godt. 

Tak til grundejere der gav en hånd på dagen og dagen efter. 

Noget rigtigt dejligt for vores område er, at planerne og de 
mange ønsker til legepladsen i den gamle have, endeligt har 
båret frugt, der er blevet noget for de små, et dejligt 
smølfehus til alle Beringsmindes små poder.

Og så er der opsat nye fod- / håndboldmål - eller tønde-
holderstativ, som vi opfatter dem i bestyrelsen.  Alt sammen 
bidrag til at vores gamle have bliver et endnu mere attraktivt 
legested.

Alle forbedringer I området er noget, der til enhver tid bør 
optage hele nationen, men selvfølgelig i særdeleshed os, der 
bor på Beringsminde. Alle gode ideer til hvad der kan 
understøtte, at Beringsminde bliver et endnu bedre sted at 
leve, er altid velkomne.
 
I sommer fik vi spulet regnvandsbrønde i området, og håber 
vi med dette initiativ har været med til at ”klimaforandrings-
sikre” Beringsminde for evt. kommende skybrud. 
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Lad os blive venner på Facebook

Beringsminde har længe været på Facebook som en gruppe, 
hvor der for eksempel kunne meldes til eller fra på lørdagens 
lokale vandreture, som i øvrigt også er blevet beskrevet og 
gennemfotograferet. 

Der er på Facebook-siden blevet delt fotos og oplevelser fra 
jubilæumsfesten, reklameret for overskydende grøntsager og 
efterlyst ting eller tilbudt overskydende fliser etc. 

Det er rigtigt dejligt, at Beringsminde også er på vej ind i det 
nye….  Og vi håber, at udviklingen vil understøtte kontakt, og 
at det gode naboskab fortsat må udvikle sig på 
Beringsminde. 

Internettet kan ikke alt, og det er noget andet at mødes. 

Men kontakt på eks. Facebook kan også lede til legeaftaler 
for områdets mange børnefamilier, eller andet der giver 
anledning til, at man mødes, taler sammen, får god 
forståelse for hinanden, får den grundlæggende forståelse af 
sin nabo, er dna for godt naboskab. 

Så opfordringen er, at alle fortsat må dele stort og småt på 
Facebook, mødes og tale sammen, så Beringsminde fortsat 
er et af nationens, eller bare Aarhus Kommunes, bedste 
steder at bo.

Kriteriet for medlemskab er, at man er bosat i Beringsminde - 
og derfor skal dette lige godkendes af gruppen.
For at blive medlem tjekker I ind på 
www.facebook.com/groups/beringsminde.
Velkommen i gruppen.
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 www.beringsminde.dk -

Foreningens egen hjemmeside 

Oplysninger sendes til info@beringsminde.dk 

Vi beder grundejerne orientere om tilflyttere, så bestyr-
elsen bliver gjort opmærksom på nytilkomne i området, 
og får mulighed at levere en buket til de nye beboere.

Der har været flere ønsker til, hvordan vi kan holde hin-
anden 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. 

Hjemmesiden bliver kun så god og nyttig, som vi selv gør 
den, alle grundejere i fællesskab.
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Containere 2014

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)
Evt. ændringer vil fremgå af beringsminde.dk

Datoer følger i næste
nummer

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 områdets start eller historie, så 
er foreningens lokalhistoriker Svend-Erik Christiansen 
stadig interesseret (adresse og telefon – se bestyrelsen).
Billederne bliver skannet og leveret tilbage. De skannede 
billeder registreres og gemmes på Brabrand-Årslev 
Lokalhistoriske Arkiv.
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Nye naboer?

Hvis du får ny nabo, vil vi gerne bede om din hjælp til, at 
vi bliver opmærksomme på det.

Maria Skøtt Davidsen fra bestyrelsen vil på grundejer-
foreningens vegne gerne komme med en blomst, og 
fortælle om foreningens aktiviteter. Så, ved du besked om 
nye beringsmindere,  kan Maria kontaktes.

Materielforvaltere

Materielforvaltere er Lotte og Kjeld, Hyrdedamsvej 21, 
kan kontaktes på tlf. 6012 4156 eller 
materiel@beringsminde.dk

Foreningens materiel består pt. af:

Rensebånd (lille eller stort)
Lang og kort stige
Klokakrensere, 2 stk
Stilladsstige

Foreningen vil på ønske fra medlemmerne overveje 
indkøb af andet relevant fællesmateriel.
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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 19. april 2015 kl. 10 – ca. 12.

Når samlingen er tilendebragt samles vi i Den gamle 
have til en øl/vand.

7



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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