
Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2017 hos Marianne

Til stede: Richard, Bjarke, Lars, Henrik, Jens, Marianne

Afbud fra: Karoline, Birgitte, Thomas(?)

Dagsordenen var følgende:

1.               Godkendelse af referat

2.            Godkendelse af dagsorden

3.               Løbende sager med kommunen; skiltning, trafikdæmpning (Henrik) drøftelse af målingen og arbejdet med 

sikker vej fremover. 

4.              Fællesråd, og øvrige interesseorganer for Beringsminde, 

5.              Containere og Sne, (Jens), især prognosen med hvid jul!!!  

6.                 Fastelavn, 26. februar, er udvalget på plads? Og vi skal have annonceret i BM-Nyt

7.               Status på Kassen (Birgitte)

8.               Til- og fraflyttere, blomstervelkomst, Tanker om ny Blumenmädel, efter Karoline har meldt faneflugt

9.               Kommunikation med medlemmerne BM-Nyt, 

10.               Nyt møde, tid og sted

11.             Eventuelt

Ad 1 Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3 Løbende sager

Trafikmålingen viser, at der ikke generelt er for høj hastighed på Hyrdedamsvej. Best. diskuterede, om man alligevel skulle opsætte et 

skilt vedr. Legende børn/Velkommen til Beringsminde – evt. på privat grund. Der er flere i bestyrelsen, der har en oplevelse af, at der 

køres meget stærkt på Hyrdedamsvej. Best. diskuterede også løsninger andre steder, fx Langdalsvej og Engdalsvej. Af kommunens svar

kan læses, at det er ok at opsætte skiltning på privat grund, og bestyrelsen undersøger nu mulighederne herfor. Jens undersøger skilte.

Bjarke foreslår, at vi spørger kommunen ind til, om de har afvist at foretage en måling i maj måned som efterspurgt af Henrik.

Ad 4 Fællesråd, og øvrige interesseorganer for Beringsminde

Grundlovsdag afholdes fælles med Gellerup med deltagelse af Özlem Cekic og Bent Melchior på Fredspladsen i Gellerup. Det er fortsat 

uvist, om Sigridsvej lukkes. Tegningen ved biblioteket viser, at Hyrdedamsvej kommer til at føre over i den nye Lottesvej ifølge Henrik.

Ad 5 Containere og Sne, (Jens), især prognosen med hvid jul!!!  

Jens har talt med snemændene. Det koster 850 kr. plus moms at køre en runde. Jens har aftalt med dem, at de kun salter, når der er 

nedbør – ikke når det bare fryser. Det kommer til at spare os en masse penge. Jens anslår kr. 10.000-20.000 pr. år. 

Ad 6 Faste arrangementer

Fastelavn er søndag den 26. februar, er udvalget på plads? Og vi skal have annonceret i BM-Nyt

Henrik skriver til Thomas Eskild, hvad vi plejer at gøre (er efterfølgende gjort). Men det er naturligvis op til Thomas + udvalget og 

Tranebærvej, hvordan arrangementet afvikles.

Ad 7 Status på kassen



Birgitte har sendt en fin status som lyder:

”Status på kassen:

226.729,44,- 

Kommende betalinger på 2.115,63 for Hyrdedamsvejsskilt og Snerydning-December.

Opsamling, følgende adresser har betalt kontingent:

Pallisvej 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,17,18,19,20,22,26,28, 

29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,67,69,71,73

Hvedebjergvej 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,

30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,66,70,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,96,98,100

Hyrdedamsvej 1,3,5,9,11,13,15,17,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,45,47,49,51,53,55,57,61,63,65

Får man dårlig samvittighed, kan man ved henvendelse til bja@beringsminde.dk få leveret et nyt girokort.

Mht. lukning af Sigridsvej rykkede jeg min kollega for svar, men han oplyste, at det endnu ikke var besluttet.”

Der er mange penge i kassen pt. Bestyrelsen diskuterede, hvad pengene skulle bruges på – en kulturhovedstadsfest eller andet. Dog 

mindede bestyrelsen hinanden om, at en streng vinter er i stand til at dræne kassen.

Lars kunne godt tænke sig at gå rundt til de 22 husstande, der ikke har betalt pt. Richard fortæller, at han oplever, at 

indvandrerfamilier ikke kender til konceptet grundejerforening og fællesskabet heri. Richard og Lars tager hinanden under armen en 

dag/aften og aflægger visit hos (nogle af) de 22 husstande for at høre, om det er et bevist valg, at de ikke er medlemmer, og om 

husstanden er ordentlig bekendt med grundejerforeningen.

Ad 8 Til- og fraflyttere, blomstervelkomst, tanker om ny Blumenmädel nu hvor Karoline stopper

Karoline har oplyst, at der er styr på aflevering af blomster til nye grundejere. Ny blomsterpige skal forhåbentlig findes efter 

generalforsamlingen i april.

Ad 9 Kommunikation med medlemmerne BM-Nyt

Lars fremviste layout på det nye BM-Nyt. Lars indførte noget tekst vedr. bl.a. fastelavn og generalforsamling.

Ad 10 Næste møde/sted – 3. februar 2017 kl. 19.00/19.30, ud at spise på Møf, Vesterbro Torv. 

Derefter møde den 5. april 2017 kl. 19.30 hos Richard.

Ad 11 Eventuelt

Vi bestiller menu efter kokkens valg den 3. februar 2017.
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