
Referat, bestyrelsesmøde Beringsminde d. 2. november 2016 kl. 19.30.

1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt. (Richard sender link til Brabrand Fællesråd.)

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

3. Løbende sager med kommunen; skiltning, trafikdæmpning v/Henrik

a. Skilt med nummerhenvisning på Hyrdedamsvej 7-17 er kommet op.

b. Der mangler nummer-skilt + galge på Hvedebjergvej. En beboer på vejen er bakket ind i 
skiltet. Henrik finder priser på skilt + galge, og Richard kontakter den pågældende beboer, 
så der kan komme et nyt skilt op.

c. Vedr. trafik og fartmåling: Richard har kontaktet fællesrådet vedr. udfordringerne i 
Beringsminde. Fællesrådet kontaktes årligt at kommunen mhp. fællesrådets input til, hvad 
vi kan/ønsker at gøre ved trafikken i Brabrand – herunder Beringsminde. Henrik følger op 
på, hvornår der laves den lovede fartmåling i området. På baggrund af målingen vurderer 
kommunen, om det er noget de vil gå ind i. Herefter tager bestyrelsen en beslutning, om 
det er noget, vi selv vil gå videre med og således vil tage op på en generalforsamling.

d. Henrik fortæller, at han ofte får henvendelser fra beboere, der efterspørger at bestyrelsen 
gør noget ved trafikken i området.

4. Fællesråd, og øvrige interesseorganer for Beringsminde, herunder foreningens henvendelse med 
henblik på at blive husket i trafikplanerne v/Richard

a. Fællesrådet er ved at få ny hjemmeside. Her lægges referater op. Fællesrådet har en 
facebook-profil: https://www.facebook.com/brabrandaarslevfaellesraad/

b. Pt er fokus i fællesrådet på bebyggelsen på Tulipgrunden

c. Birgitte afklarer nærmere vedr. helhedsplanen og vejene i området – hvilke vejer bliver, 
hvilke sløjfes og hvor etableres nye?

d. Der spørges til, hvem der har ansvaret for at passe området ved Den Gamle Have. Stien 
derned er meget dårlig, og mange børn bruger den hver dag til fods eller på cykel til og fra 
skole. Der står et skilt ved legepladsen med kontaktinfo, som kan bruges hvis man opdager,
at noget er i stykker el. lign. Jens tager kontakt vedr. stien og skrænten, der skylles mere og 
mere væk, hver gang det regner eller sner.

5. Containere og Sne, især prognosen med hvid jul!!!  v/Jens

https://www.facebook.com/brabrandaarslevfaellesraad/


a. Umiddelbart ser det vist halvsløjt ud, hvad angår hvid jul. Det er skidt for børnene, men 
godt for foreningens pengekasse.

b. Jens finder ud af, hvad aftalen er mhp. snerydning. Aftalen gennemgås på næste 
bestyrelsesmøde. Det bør i aftalen præciseres, at der skal saltes mindst muligt. Aftalen 
sammenholdes med tidligere års regninger på snerydning.

6. Status på kassen v/Birgitte

a. Kassebeholdningen er på dkr. 235.583,03 + dkr. 1013 i kontanter

b. 142 husstande ud af 167 mulige havde på tidspunktet for bestyrelsesmødet betalt 
kontingent.

7. Til- og fraflyttere, blomstervelkomst v/Karoline

a. De første buketter er blevet uddelt – der er flere på vej, og der er stadig noget der skal 
ryddes op i tilbage i tid.

b. Der er oprettet en konto hos Hasle Blomster. Bestyrelsesmedlemmer kan selv ønske at 
uddele blomster til naboer m.m. I så fald gives besked til Karoline, der også kan oplyse om 
kundenummer til bestilling af buket. Beløbet er dkr. 250 pr. buket.

c. Henrik beder diverse ejendomsmæglere, der sælger huse i området om at undlade skiltning
på de grønne hjørner ind til hhv. Pallisvej og Hvedebjergvej. Det ser ikke pænt ud. Sæt i 
stedet skiltet foran det pågældende hus.

8. Kommunikation med medlemmerne BM-Nyt, velkomstfolder og anden kommunikation v/Lars

a. Opdatering ved Lars udsættes til næste møde

b. Dato for generalforsamling bliver d. 27. april 2017 kl.19.30 i Sognegården. Bestyrelsen 
mødes forud for mødet samme sted kl. 18-19.30. Richard tjekker om sognegården er ledig, 
og booker den til mødet.

c. Generalforsamling skal varsles skriftligt 2 gange. Første varsling i januar sammen med 
annoncering af fastelavn. Anden varsling samt udsendelse af dagsorden i starten af april.

d. Endelig version af dagsordenen lægges på hjemmesiden inden mødet.

9. Bestyrelses sammenkomst ude



a. Birgitte laver doodle på et par datoer sidst januar. Det skal være en fredag. Stedet bliver 
MØF.

10. Nyt møde tid og sted
Næste møde onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19.30 hos Marianne – Hvedebjergvej 80

11. Eventuelt
Jens laver opslag i facebookgruppen om snerydning og rydningspligt på fortove. Teksten sendes 
også til Bjarke, der lægger det på hjemmesiden.


