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Referat - Bestyrelsesmøde  

Grundejerforening 

Beringsminde 

Dato: 24.02.2020 Blad nr. 2 

Fraværende bestyrelsesmedlemmer: 

Afbud fra Lars og Birgitte 

Fraværende suppleanter: 

Afbud fra Torben 

    

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2. Info ved formanden  

 
Afbud fra formanden 

3. Info ved kassereren  

 

Thomas og Birgitte søger for at afregning af Fastelavnsarrangementet 

pågår. I øvrigt godt afviklet, god stemning og fin tilslutning.   

4. Status på vej/fortove 

forhold v/Thomas  

Affald Varme forventer at være færdig inden for 14 dage fra dato. Der 

er flere interne afleveringer. EL-forsyningsselskabet Dinel går i gang i 

uge 10. Begynder på stamvejene. Afventer stikvejenes tilbagemelding 

på renovering af de respektive stikveje. Munck tager direkte kontakt til 

beboerne vedr. udredninger og færdigmelder til Thomas. I tilfælde af 

uenigheder kontaktes Lone Rasmussen, Aarhus Kommune.  

5. Spørgsmål til drøftelse 

udsprunget af et vejmøde 

v/Lene 

 

a. Er der et minimumskrav fra 

kommunen ift. veje og fortove 

Foretager de kontrol? Hvad er 

kommunes minimumsgrænse? 

Og har vi i bestyrelsen en 

holdning hertil?  

 

b. Kan man undlade fliser etc. 

og bare have asfalt på for-

tove? 

 

c. Er der indhentet andre til-

bud fra entreprenører? Hvad 

er den billigste løsning? 

 

d. Huller i vejen - kan det ud-

bedres nu, eller skal vi vente 

til efteråret? Og skal det gøres 

af professionelle? Og hvad er 

prisen? 

 

e. Er det korrekt forstået, at 

det afgivne tilbud på fortov 

omfatter nyt design? (Chausse 

sten ved siden af fliser) 

 

f. Vil bestyrelsen undersøge 

om det er muligt at få vej-

skilte m 30 km op i området?  

5a  

Vedr. sin forpligtelse som grundejer henvises der til følgende links: 

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-

grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/ 

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-

grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/dit-ansvar-for-rengoering-og-

vedligehold/#1 

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-

grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/dit-ansvar-for-rengoering-og-

vedligehold/#2 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174723#id5b65b

905-dfe6-4032-9f46-7e7f05e905f3 

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-

grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/ 

Thomas kontakter Lone Rasmussen for yderlige uddybning. 

Kommunen har vejfolk ude i alle ender, og hvis kommunen opdager 

noget uregelmæssigt, kontaktes den pågældende grundejer.  

En af forpligtelserne går på, at der skal være frit fald, så regnvandet 

kan løbe uhindret ned i rendestensbrøndene. Fortovene skal 

vedligeholdes, da de er offentlige tilgængelig. Kommunen kan lave 

påbud, hvis vejene er for dårlige til kørsel af f.eks. ambulance.  

Bestyrelsen er ikke ”Politimænd”. Bestyrelsen anbefaler de modeller, 

som kommunen angiver, og som kommunen anvender på stamvejene. 

 

Der er nu lagt en grundasfalt på halvdelen af vejen.  

Der lægges slidlag i 2021/22 hvor der er lagt grundasfalt efter 

fjernvarmearbejdet. Kommunen betaler for denne del. 

På den del af vejen der ikke har været opgravet, tilbyder kommunen at 

lægge slidlag for 100kr/m2. 

 

Dinel giver 67 kr. pr løbende meter i fradrag i den ene side, hvor de 

graver op. Det er en god idé og mest hensigtsmæssigt, at få lavet 

fortovskant inden ny vej lægges, da det giver det pæneste resultat. 

Der er pt 6 – 7 vejformænd. Nogle stikveje har allerede fået deres veje 

og fortov istandsat, og derfor har de ikke meldt ind, da det ikke er 

nødvendigt at gentage en renovering. 

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/dit-ansvar-for-rengoering-og-vedligehold/#1
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/dit-ansvar-for-rengoering-og-vedligehold/#1
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/dit-ansvar-for-rengoering-og-vedligehold/#1
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/dit-ansvar-for-rengoering-og-vedligehold/#2
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/dit-ansvar-for-rengoering-og-vedligehold/#2
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https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/
https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/
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5 b 

Grundejere kan ikke forringe fortovets funktion. Asfalt kan revne med 

frost og forringes over tid – det koster 100 kr. pr løbende m2. 

5 c 

Nej. Ønsker man tilbud fra andre entreprenører undersøger man det 

selv, og kan rapportere tilbage til bestyrelsen.  

Det billigste er at undlade fortove og kun reparere vejen.  

5d 

En asfaltmand bør vurdere hver enkelt stikvej. Dinel har en asfaltmand 

koblet på. Denne mødes med Thomas fredag i uge 9. Thomas får 

tildelt en kontaktperson fra Dinel.  

Man behøver ikke have/danne et vejlaug.  

Kommunen sender regningen til hver enkelt grundejer. 

5e  

Vejfolkene anbefaler, at man går væk fra chausser-sten og lægger 

kantsten. 

5f 

Der henvises til den årlige generalforsamling, hvor emnet er drøftet 

flere gange. Der kan ikke sættes skilte op uden tilladelse fra politi og 

vejmyndighed. 

 6. Hvem er på valg? 

 
Lene, Jane og Lars 

7. Dato for næste møde i april 

som er formødet til 

generalforsamlingen 

23.04.2020 

Bjarke sender Doodle ud. 

8. Status på opsætning af 

hjertestarter, demonstration og 

efterfølgende 

førstehjælpskursus  

Lars har sendt klarmelding til elektrikeren, og han har lovet at komme 

videre snarest.  

9. Containerplan 2020 

 

Bjarke kommer med forslag til datoer snarest og inden Beringminde 

Nyt går i tryk.  

10. Eventuelt  

 

Beringminde Nyt udvalget holder møde i uge 10.  

Projektet med opsætning af skilte er afsluttet. 

 

Referent GBJ 

  

 

Initialer: LSK=Lars Stenholt Kirkegaard, BJA=Birgitte Juncher Andersen, BKJ=Bjarke Kjærhus 

Larsen, JRN=Jane Riis Nielsen, TEJ=Thomas Eskild-Jensen, LLS=Lene Lerbech Sørensen, 

GBJ=Gerda Brøchner Jørgensen, MW=Mark Walker, TAH=Torben Axel Hartmann  

 

 

 


