
Generalforsamling i Beringminde Grundejerforening den 16. september 2021 afholdt i Café 

Europa på Karen Blixens Blv. 7. Aftenen indledtes med rundvisning øverst i Blixenhuset kl. 19.00. 

Tilstede var 5 bestyrelsesmedlemmer: Lars, Thomas, Bjarke, Torben og Gerda 
Afbud fra: Birgitte og Mark 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 
3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse (2 årgange) 
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
6. Valg af revisorer 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt  
 
Formanden bød velkommen til 41 fremmødte Beringsmindere - foruden bestyrelsen. Dagsordenen følges, 
dog således at pkt 7 behandles mellem pkt 4 & 5  
 
1. Henrik (tidligere formand for bestyrelsen) blev valgt og konstaterede at generalforsamling er lovlig 
annonceret og indkaldt.   
2. Bestyrelsens beretning v/formanden:  
a) Der har været færre møder og flere aflysninger af arrangementer herunder Beringsminde-festen grundet 
Corona.  
b) Der har været regelmæssig opsætning af containere til grundejernes haveaffald. Der har været en enkelt 
snerydning. 
c) Blomster til nye beboer/tilflyttere uddeles. Tidligere blomsteruddeler Jane er fraflyttet området og den nye 

blomsterperson er Mads (send gerne en e-mail til Mads og meddel ham, når man har fået nye naboer). 

d) Krea-teamet Rune og Chresten har fået det årlige tilbagevendende Beringsminde Folkemarked til at blive 

en begivenhedsrig tradition, som finder sted for enden af Hyrdedamsvej. 

e) Vedr. fællesmaterialer henvises der til hjemmesiden. 

f) Bestyrelsen er et organ, hvor mange henvender sig med lokale spørgsmål som fx træfældning, hundelarm 

og lukning af stien i bunden af Pallisvej. 

g) Legende børn skilte er sat op. 

h) Hjertestarter er installeret og registreret med hjerteløber. Lars er indskrevet som ”fadder” og meddelte, at 
den har været i brug flere gange. 
i) Ved en tidligere Generalforsamling blev der besluttet, at vi skulle henvende os til kommunen for at få 
hajtænder. Der er nu etableret hajtænder ved stamvejene Pallisvej og Hvedebjergvej. 
j) Infobox er sat op på plænen ved Runes hæk og signalerer, at vi har et fællesskab i Beringsminde. Skilt 
med teksten ”Velkommen til Beringsminde” er under udarbejdelse.  
k) Der er købt nye flextelte til brug ved Stiksvejsarrangementer, og disse udlånes uden gebyr. 
 
l) Vejsituationen v/Thomas: Dinel, Aarhus Vand og Fjernvarme er færdige. Sidste slidlag lægges om et års 
tid. Bestyrelsen oprettede skema til Stigvejene og disse afleverede skemaet til kommunen.  
Alle grundejere har fået brev fra Lone Rasmussen, og Lone tager kontakt, når der skal lægges slidasfalt. Det 
er en stigvejs opgave at vedligeholde de respektive stikveje, og hver vej/vejlaug må tage dialogen med Lone. 
Stigvejene er private og regningen tilfalder Stigvejen. Stamvejen er kommunens. 
 
Der er ingen spørgsmål til beretningen og Formanden takker af med vemod.  
 



3) Årsregnskabet udleveret og gennemgået. Revisorerne har godkendt regnskabet. Der er 167 husstande 
hvoraf 144 har betalt kontingent. 23 har valgt ikke at være medlem/at betale. 
Regnskabet er godkendt.  
 
4) Kontingentet fastsættes således, at der fortsættes med kr. 700,- 
 
7) Behandling af indkomne forslag: 
a) Indkøb af havefræser til en pris af ca. 2600 kr. Vedtaget at mads administrerer havefræseren. 
Fællesmaterialer tilhører foreningen 
b) Forslag om fleksibel flagallé ud ved hver stikvej til brug ved begivenheder som konfirmationer og runde 
fødselsdage. Opdrag til den nye bestyrelse, at de undersøger priserne på 18 stikveje á 2 rør + 2 ved 
hovedvejen, i alt 38 rør. 
Et andet forslag: 3 x flag i plænen ved Runes hæk. 
Den nye bestyrelse har mandat til effektuering indenfor en budgetramme på max kr. 10.000 
c) Forslag om beplantning af fx krokus på trekanter i Beringminde. Susanne Rauf tilbyder at være en del af 
et udvalg, hvor der drøftes andre forslag til beplantning. Priser undersøges.  
 
5) Kasper fra Hyrdedamsvej, Kasper fra Pallisvej og Kamilla fra Hvedebjergvej er valgt til ny bestyrelse. 
Bjarke og Thomas fortsætter i bestyrelsen. 
Peter Nørskov er valgt til 1. suppleant og Torben fortsætter som suppleant. 
Lars, Birgitte, og Gerda træder ud af bestyrelsen. 
 
6) Revisorerne fortsætter. 
 
 

Referent Gerda 


