
Referat af bestyrelsesmøde den 17. april 2018 i Haandbryggerlauget 

 

Til stede: Bjarke, Lars, Jens, Jane, Thomas, Richard, Birgitte og Marianne 

Afbud fra: Karoline 

 

Dagsordenen var følgende: 

1.                Valg af dirigent 

2.                Tilflyttere - blomster   

3.               Nye punkter 

 a. Snerydning 

 b. Skilte 

 c. Vejenes tilstand 

 d. Mail fra Sven Locht 

 e. Deklarationen 

 f. BM-Nyt, status 

 g. Brev fra Nils Ulrik Petersen 

 h. Facebook-kommunikation  

4.                  Økonomi  

5. Ordinær generalforsamling mandag den 23. april 2018 

6.              Eventuelt 

 

Ad 1 Valg af dirigent 

Lars blev valgt som dirigent. 

 

Ad 2 Tilflyttere - blomster 

Pallisvej 25, Hvedebjergvej 16 og 84 har fået blomster.  

 

Ad 3 Nye punkter 

 

a. Snerydning  

Der er endnu ikke afregnet for snerydning. Vejret/vinteren har været atypisk. Vi evaluerer det nye snerydningsfirma efter 

næste vinter. 

 

b. Skilte 

Jane runddelte et billede af de kommende ”Pas på mig” og ”Nabohjælp”-skilte for illustration af, hvor det kommer til at se ud 

ved indkørslen til Beringsminde (placering v. Rune Herholdts matrikel). Nabohjælp-skilte placeres desuden følgende steder: 

ved lydmuren v. Pallisvej og Hvedebjergvej, v. stien fra Hejredalsvej ind til Pallisvej og ved stien ned mod Den Gamle Have. 

 

c. Vejenes tilstand  

Birgitte oplyste, at der findes en god app – Aarhus Borgertip. I app’en kan man fx melde huller i vejen og lignende. Meld det!  

Bestyrelsen diskuterede henholdsvis renovering af selve vejene og ukrudtsbekæmpelse, som også er medvirkende til, at 

Beringsminde fremstår slidt og ikke-vedligeholdt. Renovering af stikvejene skal foregå og besluttes på stikvejsniveau. 

Bestyrelsen undersøger priser vedrørende ukrudtsbekæmpelse. 

 

Thomas kontakter kommunen og Per Aarsleff ift. info om, hvornår der sker renovering af stamveje og fortove på stamvejene. 

På hjemmesiden skal der uploades en guide til, hvordan man etablerer en vejfond tillige med regler for private stikveje, bl.a. 

for at bestyrelsen kan henvise hertil, når grundejere spørger til veje/fortove. 



 

d. Mail fra Sven Locht 

Sven Locht har pr. mail spurgt til, hvem der har sat bomme op på stien mellem Hejredalsvej og Pallisvej. Lars har spurgt 

grundejerne tættest på bommene, som har oplyst Lars, at der kørte knallerter og enkelte gange også en motorcykel igennem 

stien, og det var nødvendigt at sætte bomme op for at stoppe den uønskede trafik. 

 

e. Deklarationen 

Marianne havde på bestyrelsesmødet i november 2017 fået til opgave at undersøge, om (i) deklarationen er tinglyst, (ii) 

hvem der i givet fald er påtaleberettiget, (iii) kan den ændres? Og (iv) hvem håndhæver/kan håndhæve deklarationen i dag? 

Ad (i) Ja, deklarationen er tinglyst. Ad (ii) Kommunen. Ad (iii) Formentlig, men det vil kræve et stort stykke arbejde. Ad (iv) 

Det vides ikke, hvem der håndhæver deklarationen, men kommunen kan (hvis de vil). 

Marianne undersøger i forlængelse heraf følgende to ting: 

Hvad skal der til for at ophæve deklarationen?  

Hvad træder i givet fald i stedet for? 

Thomas & Marianne forsøger at lave et ekstrakt af relevante punkter i deklarationen, som kan lægges på hjemmesiden og 

fungere som en art guidelines. 

 

f. BM-Nyt, status 

Næste BM-Nyt udkommer efter ordinær generalforsamling den 23. april 2018.  

 

g. Brev fra Nils Ulrik Petersen 

Emnerne i Nils Ulrik Petersens brev blev drøftet tidligere på mødet – vejenes tilstand og ukrudtsbekæmpelse. 

 

h. Facebook-kommunikation 

Bestyrelsen drøftede, om der skulle være en art standardsvar fra bestyrelsen på henvendelser på Facebook-gruppen, men 

rent praktisk kan det virke meget tungt. Det ville formentlig være mest naturligt at fx den snerydningsansvarlige læser og 

svarer på henvendelser, der omhandler snerydning etc. Uanset skal bestyrelsens kommunikation ikke foregå på Facebook. 

 

Ad 4 Økonomi 

Fastelavn kostede kr. 3-4.000. Der er 153 grundejere, der har betalt kontingent mod 145 sidste år. Økonomien er god. Der er et 

overskud på ca. kr. 40.000 på regnskabet for 2017/2018. 

 

Ad 5 Ordinær generalforsamling den 23. april 2018 

Jens og Richard er på valg og modtager ikke genvalg. Lars er også på valg og modtager genvalg. 

 

Ad 6 Eventuelt  

Birgitte oplyste, at der hver uge udkommer et nyhedsbrev om Vores Brabrand - https://voresbrabrand.dk/  

 

 

Den 26. april 2018  

Tilrettet 10. maj 2018 

Som referent 

/Marianne 

	

	


