
Referat   fra   bestyrelsesmøde   d.   14-08-2019  
 
Sted:   Pallisvej   36/   Lene   Lerbech  
Dato:   14.august   2019  
Klokkeslæt:   kl.19.30   -   22  
Fremmøde:   Lars   Stenholt   Kirkegaard,   Birgitte   J   Andersen,   Bjarke   Kjærhus   Larsen,   Jane   Riis  
Nielsen,   Thomas   E   Jensen,   Gerda   Brøchner,   Torben   Hartmann,   Lene   Lerbech  
Afbud:   Mark   Walker  
Referent:   Lene   Lerbech  
 
1.    Valg   af   dirigent  
Lene   Lerbech   
 
2.   Indkøb   og   opstilling   af   hjertestarter .   (Lene   og   Mark)    orientering,   drøftelse   og   beslutning  
A)   trækning   af   el   fra   Hyrdedamsvej   nr   19/   Aron   og   Susanne   Rauff  
Lars   og   Thomas   påtager   sig   opgaven   med   at   grave   en   35   cm   dyb   rende   fra   eltavlen   i   nr.   19   og  
frem   til,   hvor   hjertestarteren   skal   stå.   Der   udgraves   et   hul   på   ½   meter,   hvor   stander   og  
hjertestarter   skal   stå   
  B)   elektriker   skal   have   ca   5000   kr.   plus   moms   for   opsætning   af   hjertestarter,   samt   støbning   af  
beton   til   hjertestarter   stander.    Kontaktperson   til   elektriker   og   koordinering   med   familien   på  
Hyrdedamsvej   19   er   Lars   Stenholt  
C)   firmaet   der   leverer   hjertestarter/Medidyne   forestår   en   demonstration   af   hjertestarter   for   alle   i  
grundejerforeningen.   Det   besluttes,   at   dette   sker,   når   hjertestarter   er   opstillet,   så  
demonstrationen   kan   foregå   på   Hyrdedamsvej   ud   for   nr.   19.   Dato   og   klokkeslæt   udmeldes   via  
skriftlig   besked   til   alle   husstande.    Lars   er   tovholder   ifm   demonstrationen.   Skulle   der   være  
regnvejr   opstilles   en   pavillon   
D)   bestyrelsen   beslutter   at   medkøbe   et   Førstehjælpskursus   á   4   timer   for   16   personer   i  
grundejerforeningen.   Tilmeldes   flere   end   16   personer,   findes   de   udvalgte   gennem   lodtrækning.  
Annonceringen   og   yderligere   oplysninger   om   tilmelding,   lokalitet,   dato   og   tidspunkt   sker  
samtidig   med   husomdelt   orientering   af   demonstration   af   hjertestarter/se   punkt   2C.    Gerda   og  
Lene   er   ansvarlig   ift   udarbejde   invitation   til   demonstration   inklusiv   førstehjælpskursus,   Gerda   er  
tovholder   ift   tilmelding   via   SMS.   Birgitte   er   ansvarlig   for   omdeling   af   orienteringsbrev   samt  
undersøge   muligheden   for   lokalitet   i   Gellerup   ifm   førstehjælpskursus   
E)   vi   beslutter,   at   der   skal   være   et   årligt   serviceeftersyn   fra   firmaet   (ca   1500kr);   eftersynet  
omfatter   opdateringer   samt   kontrol   af,   at   hjertestarter   fungerer   korrekt.   En   gang   om   måneden  
skal   vi   selv   tjekke   op   på,   at   der   er   lys   i   stander   samt   grønt   flueben   i   hjertestarter.    Bjarke   er  
tovholder,    evt.   I   samarbejde   med   familien   i   nr.   19.    Lars   tjekker,   om   familien   er   indstillet   på   denne  
opgave  
 
3.    Renovering   af   veje    (Thomas)    orientering   og   drøftelse   
A)   renovering   af   stikveje   samt   tjek   af   regnvandsbrønde  
Der   har   været   skrevet   en   del   herom   i   det   sidste   nummer   af   Beringsminde   Nyt.   Desuden   har  
kommunen   orienteret   husstandene   skriftligt   



Det   besluttes   at   Thomas   udarbejder   skriftlig   materiale   om   hvad,   hvornår   og   hvordan   den  
løbende   vejrenovering   finder   sted.   Dette   skriv   vil   kunne   findes   på   Beringsminde   hjemmeside  
snarest.   Hver   vej   skal   udpege   en   kontaktperson,   som   kommunen   kan   henvende   sig   til,   ift   hvad  
hver   enkelt   stikvej   beslutter   ift   vej-og   fortovsrenovering   
  
4.    vejlaug/vejfonde    (Torben   Hartmann)    orientering   og   drøftelse   
A)   Vi   orienteres   om,   hvad   sker   der   andre   steder   i   Kommunen   p.t.,   samt   at   kommunen   har   en  
guide   til   oprettelse   af   vejlaug.   Bestyrelsen   beslutter,   at   vi   i   Beringsminde   ikke   opstarter   dialog  
mm   om   vejlaug/vejfonde,   førend   al   renovation   er   tilvejebragt   
 
5.    Beringsminde   Nyt    (Jane   og   Lars)    orientering   
Det   besluttes,   at   Thomas,   Jane   og   Lars   udgør   redaktionen,   de   aftaler   indbyrdes   hvordan  
redaktionsmøder   foregår  
   
6.    Indbrudsekspert   ifm.   Nabohjælp    Jane)    orientering   og   beslutning    
A)   der   afholdes   møde   med   Indbrudsekspert   d.21/8   kl.   19   i   telt   for   enden   af   Hyrdedamsvej  
(foreningens   telt   der   anvendes   ifm   sommerfesten   i   Beringsminde)  
Jane   går   en   rundtur   med   eksperten   i   kvarteret   inden   mødet.  
  
7.    Sommerfest    (Lars) orientering    
  A)   festudvalget   har   runddelt   invitation   til   sommerfest   lørdag   d.   24/8.   Hver   stikvej   organiserer  
selv   borde,   stole   og   grill   etc.   
 
8.    Nabo-   og   legende   børn   Skilte    (Jane/Birgitte)    orientering   
A)   forventes   opsat   snarest.    Lars   er   ansvarlig   for   at   finde   folk   til   denne   opgave  
 
9.    Ansvarsforsikring   for   bestyrelsen    (Lars)    orientering   
Lars   har   været   i   kontakt   med   forsikringsagent ,   Birgitte   og   Lars   tager   ansvar   for   at   udfylde  
tilsendt   skema   
 
10 .    SMS   service    (Mark)   orientering  
Punktet   udsættes   til   Mark   deltager  
 
11.    Hajtænder    (Thomas/Birgitte)    orientering   
Intet     nyt   i   sagen   
 
12.    Renholdelse   af   stamveje    (Lars)   orientering   
Rengøring   på   veje   ind   til   kantstene   er   foretaget,   sprøjtning   af   ukrudt   er   igang  
Ønskes   mere   rengøring   opfordres   man   som   enkeltperson   til   at   melde   dette   på   Aarhus   Borgertip;  
App  
 
13.   Skader   på   støjmur    Jane     orientering  
Sagen   er   afsluttet  



 
12.    Evt .  
i)   Birgitte   orienterer   om,   at   der   er   uddelt   girokort   til   samtlige   husstande    i   Beringsminde   mhp.  
medlemskab   af   grundejerforeningen  
ii)   Birgitte   orienterer   om,   at   der   nu   er   oprettet   MobilePay   
for   Beringsminde.   Det   betyder,   at   leje   af   telt,   indbetaling   af   kontingent   mm   fx   fremover   kan   ske  
via   dette  
iii)   Birgitte   orienterer   om,   at   der   1.   September   flytter   352   nye   studerende   ind   i   de   nybyggede  
kollegiebygninger   v   Karen   Blixen   Boulevard/Hejredalsvej/Edwin   Rahrsvej.   Bestyrelsen   vil  
forsøge   at   arrangere   rundvisning   i   området   for   interesserede.    Birgitte   er   ansvarlig   for   dette  
 
iiii)   Lars   har   et   ønske   om   et   gammeldags   info   skab   ved   indgangen   til   vores   område   (Velkommen  
til   Beringsminde),   hvor   aktuelle   nyheder   kan   sættes   op.   Hvis   han   finder   et   passende   skab,   køber  
han   det.   
 
Iiiii)   Thomas   arbejder   på   at   udkomme   med   et   årshjul   til   Beringsminde   hjemmeside   


