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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 afholder
Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalfor-
samling i Sognegården Engdalsvej 1 i Brabrand.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

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

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

På valg til bestyrelsen: 
Lise Barsøe – ønsker at udtræde.
Svend-Erik Christiansen – modtager ikke genvalg.
Marianne Hesselvang – modtager genvalg.
Lasse Mønster – modtager ikke genvalg.

7. Valg af to revisorer. 
8. Forslag – fastelavnsudvalg / festudvalg.
9. Indkomne forslag. Der er modtaget følgende forslag 

ved seneste frist for indlevering den 5. april – se 
nedenstående markeret med *.

10. Eventuelt.
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* Forslag stillet af grundejer Hyrdedamsvej 61:
A. Fejemaskine på fællesveje, alternativt også stikveje.
I fortovskanter på særligt fællesveje er ophobet store mængder skidt/jord 
mm. hvilket forhindrer afvanding til afløb. Det er ødelæggende for asfal-
ten. Desuden kommer der græsvækst mm. i det ophobede skidt, hvilket 
ødelægger fortovskanter. Derudover ser det ikke pænt ud. Er det et 
grundejer- eller kommunalt anliggende? Kan vi bestille fejemaskine?

B. Belysning på den offentlige sti fra Hejrebakken til 
Edwin Rahrs Vej.
Stien bliver benyttet af mange, også mange børn, året rundt. Særligt i 
vinterperioden er der meget mørkt og jeg tænker det kunne være en både 
tryghedsskabende og præventiv faktor at få etableret en form for belys-
ning langs stien. Hvad er erfaring med sagsgang ift. denne type spørgs-
mål til kommunen? Har det gang på jord? Er beboerne interesseret?

C. Forslag om fast tilsyn af vagtfirmaet G4S i 
Beringsminde.
Den 23., 24., 25., 26. og 27. december, samt aften og nat mellem den 31. 
december og 1. januar. Vi var 31 husstande i Beringsminde, der for andet 
år i træk i julen havde tilsyn – i øvrigt til gavn for hele området – af 
vagtfirmaet G4S. I alt 27 tilsyn til en pris på kr. 10.200,- (inkl. moms).
 
Vi vil gerne foreslå, at tiltaget bliver en fast del af grundejerforeningen i 
Beringsminde.
 
Vi oplevede igen i år en stor tryghed ved tiltaget, hvor G4S på stille og 
rolig – og uforudsigelig - vis runderede i vores område, i en periode, hvor 
indbrudsstatistikken desværre stiger markant. Tilsynene finder både sted 
via bil på stamveje og stikveje, samt til fods med lygte langs hele den 
offentlige sti fra Hejrebakken til Edwin Rahrs Vej. De har en både 
præventiv effekt, og samtidig, hvis uheldet skulle være ude, vil G4S hurtigt
kunne være i Beringsminde, eftersom de allerede har fokus på området, 
samt patruljerer hos flere af virksomhederne i området.
 
Forslaget går på at få tilsynet gjort til en fast del af vores indbetaling til 
grundejerforeningen. 

Med udgangspunkt i sidste års 27 tilsyn i juledagene vil en deltagelse fra 
ca. 150 hustande resultere i en prisstigning på kr. 68,-

Vi påtager os fortsat gerne koordinering og planlægning med G4S.
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I julen 2015 fik vi følgende tilsyn fra G4S:
12 stk. større tilsyn 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. Den offentlige sti blev tilset til fods med lygte. 
15 stk. mindre tilsyn den 23., 24., 25., 26. og 27. december, samt nytårs-
nat, hvor Hvedebjergvej, Hyrdedamsvej og Pallisvej blev tilset fra bil med 
lygte. Den offentlige sti fra Hejrebakken til Edwin Rahrs Vej blev også 
tilset til fods.
Der udover blev der opsat et skilt ved indkørslen til området.

Generationsskifte
Der efterlyses nye medlemmer til grundejerforeningens 
bestyrelse. Ud over at tre medlemmer har valgt at holde i 
år, bl.a. vores mangeårige kasserer Svend-Erik Christi-
ansen, har flere af de længst siddende et ønske om at 
holde. Det kræver at nogle af alle de dynamiske unge og 
ældre mennesker der er flyttet til Beringsminde stiller op 
og vælger at yde noget frivilligt arbejde til gavn for os alle.

beringsminde.dk -
Foreningens egen hjemmeside 

Oplysninger sendes til info@beringsminde.dk. Vi beder 
grundejerne orientere om 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 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” på hjemmesiden. 

Hjemmesiden bliver kun så god og nyttig, som vi selv gør 
den, alle grundejere i fællesskab.
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Containere 2016

Placering af containerne:
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 (også ved støjmuren).

Evt. ændringer vil fremgå af beringsminde.dk

  8.- 10. april
  6.-  8. maj
17.- 19. juni
19.- 21. august
14.- 16. oktober

Der opstilles 4 containere hver gang.

Husk, at der kun må anbringes
haveaffald i containerne – ikke jord eller andet affald – og 
at store grene bør klippes i stykker, så pladsen udnyttes 
bedst muligt. Vi betaler efter vægt, og andet end 
haveaffald, bringer det samlede indhold op i en helt 
anden prisklasse – f.eks. kan en udtjent havestol let 
resultere i en ekstraudgift på 1000 kr.

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 opbevares på Brabrand-Årslev 
Lokalhistoriske Arkiv.
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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/bolig-og-
byggeri/grundejerinformation/haek-hegn-ukrudt.aspx

http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Spoergsmaal-og-
svar/Traeer-haek-buske.aspx
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Fastelavnsfesten den 9. februar 2016

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 i og 
omkring Beringsminde. Vi mødes i Den Gamle Have

Søndag den 17. april kl. 10.00

Når indsamlingen er tilendebragt, samles vi enten i Den 
Gamle Have til en øl/vand, eller erfaringsmæssigt hvor 
Hvedebjergvej løber ud i Hyrdedamsvej.

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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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 Bjarke Larsen
Pallisvej 67 Hvedebjergvej 21
Tlf. 86 22 05 24 Tlf. 86 17 67 07
E-mail: lm  @beringsminde.dk    bkl  @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 

Bent Bang Larsen
Hyrdedamsvej 43
Tlf. 30 68 88 40
E-Mail: bbl  @beringsminde.dk   

Bestil afhentning af storskrald 
tlf. 89 40 16 00 – email: kundeserviceaffald@aarhus.dk 
 
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmea
arhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald.aspx?
sc_lang=da

afhenter storskrald, f.eks. gamle TV-apparater, hårde hvide-
varer, plæneklippere m.v.  

8

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald.aspx?sc_lang=da
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald.aspx?sc_lang=da
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Storskrald.aspx?sc_lang=da
mailto:kundeserviceaffald@aarhus.dk
mailto:bbl@beringsminde.dk
mailto:bbl@beringsminde.dk
mailto:lb@beringsminde.dk
mailto:sec@beringsminde.dk
mailto:bkl@beringsminde.dk
mailto:bkl@beringsminde.dk
mailto:lm@beringsminde.dk
mailto:lm@beringsminde.dk
mailto:mbh@beringsminde.dk
mailto:hlk@beringsminde.dk

	Indkaldelse til ordinær generalforsamling
	Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 afholder
	Generationsskifte
	beringsminde.dk -
	Containere 2016

	Bestyrelsen
	Bestil afhentning af storskrald

