
Grundejerforeningen Beringsminde

Velkommen til det nye Beringsminde Nyt

Kære Beringsminder

Du sidder nu med det nye nummer af Beringsminde Nyt i hånden.
Efter et stykke tid uden BM-Nyt har vi nu re-designet vores blad og vil i 
fremtiden udkomme med en frekvens på 3 gange om året: vinter/forår, 
sommer og efterår.

Ved sidste Generalforsamling blev en stor del af bestyrelsen udskiftet.
Læs mere inde i bladet.
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HUSK: Det årlige FASTELAVNS ARRANGEMENT

søndag d. 26. Februar kl. 10.00 i Den Gamle Have. 
Læs mere inde i bladet.
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Tilsyn af G4S i juledagene

Som aftalt på Generalforsamlingen førte G4S tilsyn med Beringsminde i 
jule- og nytårsdagene.

27 stk. tilsyn af større og mindre karakter blev udført den 23. 24., 25., 
26. og 27. december dag og nat, samt nytårsnat, hvor side- og stikveje 
blev tilset med bil på Hvedebjergvej, Hyrdedamsvej og Pallisvej, og den 
offentlige sti blev tilset til fods med lygte. Der udover blev der opsat et 
skilt ved indkørslen til området.

Aftalen omkring de udførte tilsyn blev som nævnt grundlagt på Gene-
ralforsamlingen 2016 efter en omfattende snak. Der havde allerede tid-
ligere været ført tilsyn, men betalt via frivllige bidrag og det var ønsket 
at dette overgik til en udgift for fælleskassen. Der var en del argumen-
ter for- og imod om hvorvidt tilsynet overhovedet har effekt, men ikke 
desto mindre endte det med at blive vedtaget ved afstemning. Der er 
efterfølgende ikke rapporteret nogle indbrud i Beringsminde i jule/nyt-
årstiden.

Generationsskifte i bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen i 2016 blev en del af bestyrelsen 
udskiftet. Den nye bestyrelse besluttede at alle møder fremover skulle 
ske sammen med suppleanterne, så alle er opdateret.
Efter at bestyrelsen har mødtes nogle gange og fundet fodfæste, er 
det blevet besluttet at vi vil tilstræbe at blive en aktiv bestyrelse, som 
ikke blot håndterer admini-
strative opgaver for forenin-
gen.

Det er vigtigt at huske på, at 
bestyrelsen ikke har nogle 
juridiske beføjelser, så det 
gode fællesskab vi har ved 
at bo i et afgrænset område 
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vil vi gerne værne om og dyrke. Selvom hovedparten af husstandene er 
medlemmer af foreningen, er der stadig enkelte husstande der ikke er 
medlemmer. Bestyrelsen vil derfor på sigt gå i dialog med disse og høre, 
om de ikke har lyst til at være med i fællesskabet.

I årets løb har vi bl.a. brugt tid på og diskuteret følgende:

•	 Brabrand	Fællesråd	(her	har	vi	fået	en	repræsentant).
 Fællesrådet er et vigtigt organ, som bliver hørt i mange lokalsager.

•	 	Kommunikeret	med	myndighederne	omkring	fjernelsen	af	beplant-
ningsbælte ved støjmuren/skoven. Vi var ikke orienteret om den 
indledende fældning, men er efterfølgende blevet hørt.

•	 	Vi	har	håndteret	containere,	fastelavn,	snerydning	og	vagtværn	i	
julen.

•	 	Vi	har	været	i	dialog	med	diverse	ejendomsmæglere	omkring	skilt-
ningen i området.

•	 	Vi	har	været	i	dialog	med	myndighederne	omkring	måling	af	fart	på	
Hyrdedamsvej,	hvor	vi	mener	der	bliver	kørt	alt	for	stærkt.	Kommu-
nen har foretaget en måling, som til vores overraskelse viste at der i 
gennemsnit ikke bliver kørt for stærkt, hvilket vi bestrider.

•	 	Vi	er	i	gang	med	at	kigge	på	skiltning	ved	indgangen	til	området.	
Bl.a. til forebyggelse af farthastigheden.

•	 	Vi	har	været	i	dialog	med	nogle	beboere	omkring	individuelle	fore-
spørgsler.

•	 	Vi	har	budt	velkommen	til	nye	beboere.

•	 Håndtering	af	ødelagte	vejskilte.

•	 	Re-design	af	Beringsminde	Nyt.
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Praktisk

Alle referater fra bestyrelsesmøder bliver løbende lagt ud på  
www.beringsminde.dk

Den aktuelle bestyrelse er:
Karoline	Nygaard	Engsig-Karup	 ........Modtagelse for tilflyttere
Marianne Brus Hesselvang  ................Referent
Henrik	Lyngklip	Kjeldgaard	 ................Formand
Jens Løber  .........................................Container/snerydning
Bjarke	Kjærhus	Larsen	 .......................Webside
Lars	Stenholt	Kirkegaard	 ...................Beringsminde Nyt + Vagtgruppen
Richard	Wegeberg	Nebel	 ...................Brabrand Fællesråd

Supplanter:
Thomas Eskild  ...................................Festudvalg
Birgitte Juncher Andersen  .................Kasserer

Der skal i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og en formand, så det er 
muligt at få indflydelse, hvis du sidder derude med ”En Lille Bestyrer” i 
maven.

Forslag kan stilles skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlin-
gen. Seneste frist er fastsat til tirsdag den 7. april.

Det er altid muligt at kontakte bestyrelsen med idéer eller forslag 
til kommende møder.

Benyt venligst: bestyrelsen@beringsminde.dk

HUSK: Ordinær generalforsamling

27. april – kl. 19.30

Afholdes som altid i sognegården.
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Affaldshåndtering

Containere 2017:

7-9 april

12-14 maj

16-18 juni

18-20 august

13-15 oktober

Containerplacering:

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
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 faktisk foreningen ret mange penge, hvis vi ikke 
overholder ovenstående, da renovationspersonalet ellers skal igang 
med at sortere indholdet.

Storskrald?

Har du fyldt med gamle ting i kælderen eller på loftet?
Det er faktisk muligt at få afhentet storskrald via Aarhus kommunes 
hjemmeside. Gå ind på: www.aarhus.dk/storskrald

De afhenter storskrald, fx. TV-apparater, hårde hvidevarer, plæneklip-
pere m.v. Og tal gerne med naboerne om at lave et læs, så indsamlerne 
har noget at køre efter.
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Fastelavnsfesten den 26. februar kl. 10.00 

Så kan små og store kattekonger og -dronninger godt begynde at læg-
ge hovederne i blød. Det er nemlig tid til årets store fastelavnsfest i 
Den Gamle Have.

Som altid samarbejder vi med Tranebærvej, som er den vej der ligger 
lige nedenfor haven. Så derfor er opbuddet stort og festlighederne vil 
ingen ende tage.

Der er 2 kategorier af aldersgrupper for børnene: Stor & Lille.
Så der er præmier til både stor og lille kattekonge og -dronning, samt 
bedst	udklædte	barn	i	begge	aldersgrupper	(husk	at	dommerne	vægter	
kreativitet,	samt	de	hjemmelavede	kostumer	højst).

Der er kakao og juice til børnene, samt fastelavnsboller.
Forældrene skal naturligvis ikke snydes for noget at varme sig på, så 
medbring selv kaffe/te hvis det ønskes – og kom i god tid.

Den Gamle Have – kl. 10.00
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Affaldsindsamlingen 2017

Kom og vær med til affaldsindsamling

Vil du være med til at give natu-
ren en hjælpende hånd og sætte 
fokus på mindre svineri i naturen? 
Så vær med!

I stil med foregående år, samler vi 
nemlig skrald ind på den nationa-
le dag for ”Affaldsindsamling”.

Sidste år var det virkelig hygge-
ligt og både store og små kunne 
deltage. Vi går rundt på de 3 veje, 
samt på ydersiden af støjmuren 
mod	Edwin	Rahrsvej,	på	skovstien	
og i Den Gamle Have. Vi runder 
også busstoppestederne og krav-
ler godt ind i hækkene for at få alt 
med.

Når vi har samlet færdigt, mødes vi til en øl eller vand.

Læs desuden mere om den store  
affaldsindsamlingsdag på:

www.affaldsindsamlingen.dk

Vi mødes i Den Gamle Have

Søndag den 2. april kl. 10.00
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Materielforvaltere

Ved du at foreningen har nogle brugbare ting som er fælleseje?
Det har vi – og hvis du har en god idé til noget vi mangler, så er du altid 
velkommen til at foreslå det.

Materielforvaltere	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

Indlæg, idéer eller forslag sendes til: 

bestyrelsen@beringsminde.dk

HUSK:


