
Generalforsamling i Beringsminde 21. april 2015

1. Esben Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt.
2. Foreningens formand Henrik berettede om året der gik.
 Han konstaterede blandt andet, at jubilæumsfesten havde været en ubetinget succes.
Det samme var tilfældet for fastelavnsfesten hvor omkring 100 børn og voksne deltog.
I den netop overståede skraldeindsamling i området deltog 10 voksne og 2 børn. Året før var der ret 
mange børn med, og det er fint rent pædagogisk!
En anden succes er Beringsmindegruppen på Facebook. Her udveksles personlige tjenester, gives 
gode råd, foræres planter væk, udlånes fræsere osv
Huse til salg i området omsættes for de fleste relativt hurtigt. Pt er der kun to til salg – et på 
Hvedebjergvej og et på Pallisvej. Fint at mange børnefamilier er flyttet ind.
Helhedsplanen for Gellerup–området omfatter ikke Beringsminde, men der følges så vidt muligt 
med i , hvad der sker.
Beringsminde er blevet ”stormflodssikret” idet bestyrelsen har sørget for, at områdets 
regnvandsbrønde er blevet renset.
Kommentar: Torben Hartmann, Pallisvej 41: 27. april åbnes Gudrunsvej atter for gennemkørsel ved 
en lille festlighed og særåbent på Gellerup Museum.
Bent Bang Larsen, Hyrdedamsvej 43: spørger ind til foreningens kompetencer – og Henrik L.K. 
understreger, at foreningen er privat og at kommunen skal ind over mange beslutninger:

-  Men vi opfattes som en legitim samtalepartner. Selv mener vi, at det er lidt af en 
balancegang, idet kommunen jo kunne få idéer om at privatisere vejene.

3. Svend Erik forelagde som kasserer årets regnskab. På grund af store udgifter til jubilæumsfest 
og kloakrensningen var der et minus på 17.210.89, men det betyder ikke, at foreningen går fallit, 
idet der efterfølgende er et indstående på 137.069,25.
Beringsminde har 169 husstande, men kun 149 har betalt for et medlemskab af 
Grundejerforeningen.
Kommentar: Sven Locht, Pallisvej 37 – mener, at de 20  ikke betalende skal opkræves for 
snerydning.
Bjarke Larsen Hvedebjergvej 21 og Bent Bang Larsen var enige i, at de pågældende skulle gøres 
opmærksomme på dilemmaet.
Kassereren mente, at der måske skulle laves en Informationspjece.
_ Måske tror folk, at det er kommunen, der sørger for det hele, fastslog han.
Kirsten Locht efterlyste et lille skilt på husene, der kunne markere medlemskabet – så kunne al 
sneen skubbes over til de usolidariske
Jens Løber, Pallisvej 50 – og dirigenten var enige om, at vi nok ikke fik mere sne, så det……
4. Kontingentet foreslås uændret – altså 700 kroner årligt.
5. Valg af formand: Formanden Henrik Lyngklip Kjeldgaard blev genvalgt.
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter.  Lise Barsøe blev genvalgt og nyvalgte til bestyrelsen blev 
Bjarke Larsen, Hvedebjergvej 21 og Bent Bang Larsen, Hyrdedamsvej 43.
Suppleanter blev Rune Herholt, Pallisvej 62 og Jens Løber, Pallisvej 50
7. Valg af to revisorer: Kirsten Locht og Hans Jakob Nielsen blev genvalgt
8. Fibernetinfrastruktur i Beringsminde: Forslag om etablering af ejerforeningsaftale med 
AURA-fiber. Fibernet anvendes til modtagelse af TV.signal, telefoni og internet.
En AURA-mand informerede – og der var mulighed for at orientere sig yderligere i hans 
fremvisningsvogn udenfor.



 I alt 37 huse skal tilmelde sig for at få nettet etableret – og ikke tilmeldte vil senere kunne fortryde 
og få en tilslutning til samme pris (Tilslutningspris 495 per parcel) dog skal de senere interesserede 
selv udføre eller betale for gravearbejdet fra vej til hus. Der var en del forståelsesspørgsmål  - bl.a. 
efterlyste Hans Jakob Nielsen, Pallisvej 9   orientering på papir….
Interessen var ret stor, så der arbejdes videre på sagen.
9. Indkomne forslag: Rune Herholt havde inden seneste frist indsendt fire forslag.
A: Udvidelse af traktement til Fastelavnsfesten evt med tilmelding og brugerbetaling.
Forslaget blev afvist med henvisning til en besværlig logistik, men samtidig var det selvfølgelig ok, 
hvis beboerne selv medbragte den ønskede kaffe osv
B. En årligt tilbagevendende Beringsmindefest – og derfor oprettelse af et festudvalg og 
indkøb af festtelt.
Efter en diskussion frem og tilbage om leje eller køb af telt enedes man om at nedsætte er telt- og 
festudvalg. Udvalget forelægger forslag med pris osv til Bestyrelsen, som herefter tager stilling om 
et sådant kan indkøbes. Det kræves også, at der findes en ”teltadministrator”, der opbevarer teltet og 
er ansvarlig for distributionen.
Der blev nedsat et Telt- og Festudvalg: Maiken Tiemroth, Pallisvej 65, Inge Marie Kristensen, 
Pallisvej 42, Mette Markert, Vibeke Stenholt og Lars Kirkegaard.
Mht tilbagevendende fester så skal de jo ikke være på jubi-niveauet, men arrangementer – hvor man 
selv medbringer mad til en buffet og selv sørger for drikkevarer.
Teltet vil også kunne bruges til eksempelvis et lokalt Loppemarked og …
C. Beringsminde Dyrskue: Aktivitet for børn og deres kæledyr.
D.  SMS service til kommunikation mellem foreningens medlemmer …… denne del vakte ikke 
rigtigt genklang, men kommentarer som brevduer eller røgsignaler.
!0. Eventuelt: Sven Locht ville gerne have en forklaring på skiltet fra vagtselskabet, der stadig står 
på Hyrdedamsvej -  og det fik han – idet en gruppe beboere havde splejset til vagtordning i 
juledagene. Hvorfor skiltet stadig står der – vides ikke. Nogle opfatter vagtordningen som 
præventiv, mens andre mener, at den annoncerer, at området er ”farligt”. Bestyrelsen opfordres til at 
diskutere sagen. 
Bestyrelsen takkede det afgåede bestyrelsesmedlem Steen Schou for indsatsen (og Maria Skøtt 
Davidsen – som ikke var til stede)
Der blev takket for god ro og orden – og takket den anden vej for en fin jubilæumsfest.
Referent: Lise


