
Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019 i E&P-Huset 

 

Velkomst ved Lars Kirkegaard – i nye lokaler venligst udlånt af Chadi, som også indledte med et foredrag om 

Gellerups udvikling/Helhedsplan Gellerup. 

 

1. Valg af dirigent 

Esben Rose Andersen, Hyrdedamsvej 43. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og indvarslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Travlt år præget af vejene i Beringsminde, som bestyrelsen har fået mange spørgsmål om. Ikke ret mange 

bestyrelsesmøder, men meget mailkorrespondance bestyrelsens medlemmer imellem.  

Ingen bestyrelsessammenkomst i år – tiden har været brugt på arbejde for Beringsminde. 

Thomas Eskild er kontaktperson på vejområdet/vedr. vejfond(e).  

Byttecentralen kører godt. 

Fastelavn velbesøgt af børnefamilier som altid – men meget kold i år. 

Skraldedag var godt besøgt og slet ikke så ”indbringende” som tidligere år. Må være et godt tegn.  

Buskadsrydning ud mod Hejredalsvej (Lasse Oxbøll) var bestilt af kommunen. Lars Kirkegaard opfordrede til, 

at man giver bestyrelsen besked, hvis man ønsker fx buskads ryddet.  

Om bom på stien fra den øvre stikvej til højre på Pallisvej ud mod Hejredalsvej fortalte Lars, at alt var på 

plads, ansøgningen lavet og pengene fundet, men fordi én beboer modsatte sig, kunne projektet ikke 

gennemføres. Bestyrelsen er enig om, at en indstilling til lukning af stien vil blive støttet. Ifølge Lars var det 

en god oplevelse at gå rundt og tale med beboerne på stikvejen. 

Hjertestarter – Trygfonden – gratis hvis godkendelse. 

Nabohjælp-skilte + Legende børn-skilte er oppe på Pallisvej. 

Vejfest hvert år. Arrangeres af to stikveje ad gangen. Carsten & Helle, Hvedebjergvej 84, er koordinatorer for 

vejfesten i 2019 (24. august). 

Idébank – Chresten og Rune (præsenterer sig og konceptet senere). 

Thomas Eskild om vejistandsættelsen: 1) Aarhus Vand, 2) AffaldVarme (fjernvarme), Pallisvej og 

Hvedebjergvej, 3) Aarhus Kommune istandsætter veje og fortove. Inden/i forbindelse med etape 3 bliver der 

mulighed for at lave aftaler om konkrete istandsættelsesarbejder. Hele processen er forløberen til 

omklassificering af vejene, idet stamvejene formentlig vil overgå til at være private ligesom stikvejene. 

Tidspunkt herfor er endnu ukendt. 

Bestyrelsen vil forsøge at presse fartdæmpende foranstaltninger igennem i forbindelse med kommunens 

istandsættelse af veje/fortove (etape 3). 



 

Renhold på stamvejene er kommunens ansvar – ikke grundejernes. 

Hanne Fusager, Hvedebjergvej 60: renhold af fortove er også kommunens ansvar. 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: drøftelse i Brabrand Fællesråd om åndssvag idé at mange små stikveje skal 

lave egne vejlaug/vejfonde. Protestbevægelse i gang. Bestyrelsen vil gerne høre mere herom. 

Beretningen godkendt. 

 

3. Regnskab 

Birgitte gennemgik regnskabet. 142 betalende medlemmer. Et fald på 11 ift. 2017. Birgitte gennemgik 

regnskabet.  

Der var ingen spørgsmål, og regnskabet blev vedtaget. 

 

4. Kontingent 

Fortsat kr. 700 årligt. 

Klavs Vinther, Pallisvej 36: Hvor stort et overskud skal vi akkumulere? 

 

5. Valg af bestyrelse og to suppleanter 

Marianne Brus Hesselvang var på valg og genopstillede ikke. 

Gerda Brøchner, Pallisvej 38, er nyt bestyrelsesmedlem. Torben Hartmann, Pallisvej 41, og Mark Walker, 

Pallisvej 5, er nye suppleanter. 

Lars Kirkegaard takkede Marianne for årene i bestyrelsen og lovede en afskedsgave på bagkant. 

 

6. Valg af to revisorer 

Genvalgt blev Gerda Schartau, Pallisvej 55 og Niels Ulrik Petersen, Pallisvej 49. 

 

7. Indkomne forslag 

Thomas Eskild motiverede forslag 1) om juristhjælp til udfærdigelse af et vejfondoplæg. 

Søren Madsen, Pallisvej 69: Hvordan kommer vi nogensinde til enighed ift. vejlaug? 

Lars Kirkegaard, Pallisvej 22: Bestyrelsen fortsætter med arbejdet ift. at få oprettet vejlaug. Hvem skal man 

koordinere med? 

Bestyrelsen spørger generalforsamlingen om mandat til juridisk bistand. 



Svend-Erik Christiansen, Hvedebjergvej 24: Ny asfalt i 2005. Ingen vejfond - ca. kr. 25.000 pr. husstand inkl. 

fortov og asfalt. 

Thomas Eskild, Hyrdedamsvej: Et evt. vejlaug har også ansvaret for vedligehold fx af nedsunkne riste. 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: I en anden grundejerforening er vejlaug og bestyrelse én og samme, og det 

virker fortrinligt. Man betaler alm. kontingent + kontingent til vejfonden. 

Lars Kirkegaard, Pallisvej 22: Det er en god idé, men det er et stikvejsproblem. 18 forskellige stikveje er noget 

rod. 

Søren Madsen, Pallisvej 59: Ikke-lade-sig-gørligt når der ikke er medlemspligt. 

Svend-Erik Christiansen, Hvedebjergvej 24: Kommunen kan pålægge medlemspligt i forbindelse med en 

omklassificering af stamveje til private fællesveje. 

Chresten Ibsen, Hvedebjergvej 92: Ramme på 10.000-15.000 til bestyrelsen til juridisk bistand? 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Der kommer en standardløsning for hele Aarhus, for det er udviklingen i hele 

byen/kommunen. 

”Konklusion”: Tillidsbeslutning – bestyrelsen ordner evt. juridisk bistand på bedste vis. 

 

Indkommet forslag 2) om ændring af højre vigepligt fra Pallisvej/Hvedebjergvej og ud på Hyrdedamsvej: 

Bjarke, Hvedebjergvej 31: Højre vigepligt er en fartdæmpende foranstaltning. Underligt at ansøge om 

fartdæmpende foranstaltninger + fjerne højre vigepligt, som (i teorien) er fartdæmpende. 

Karin Eibye, Pallisvej 53: Meget få kender reglen. 

Maija Strala, Hvedebjergvej 92: Gæster kender ikke reglerne i vores område. 

Aron Rauff, Hyrdedamsvej 19: Hvis der indføres fartbump, kunne vi så overveje at sløjfe højre vigepligt? 

Til afstemning: 21 for, 11 imod. Bestyrelsen kommer til at arbejde for at afskaffe højre vigepligt. 

Inger-Marie Christensen, Pallisvej 42: Hvis vi skal male hajtænder igen, efter kommunen har retableret, 

trækker jeg min stemme tilbage. 

 

Indkommet forslag 3) om sms-service 

Mark Walker, Pallisvej 5: Husk GDPR! 

Chresten Ibsen, Hvedebjergvej 92: Dejligt med en suppleant i bestyrelsen, som kender til GDPR. 

Maija Strala, Hvedebjergvej 92: Komplicerer vi tingene ved en sms-service?? 

Jane, Pallisvej 59: I Nabohjælp-konceptet er der også en art system til ”massekommunikation”. 

Thomas Eskild, Hyrdedamsvej: Pligt til at være med? 

Lene Andersen, Hvedebjergvej 31: E-mail i stedet for sms? 



Til afstemning: 28 for, 2 imod. Bestyrelsen arbejder videre med sms-service. 

 

8. Eventuelt 

Idébank v/Chresten Ibsen 

Lars Kirkegaard, Pallisvej 22: Hvis vi skal have noget ud af i aften: Olietønder i november? 

Inger-Marie Christensen, Pallisvej 42: Meld kompetencer ind, som man vil stille til rådighed. 

Jytte Petersen, Pallisvej 49: Indsamling af mælkebøtter. 

Lasse Oxbøll, Pallisvej 25: Haveråd. 

Jane, Pallisvej 59: Jane påtager sig at indsamle kompetencer. 

Maija Strala, Hvedebjergvej 92: Havebyt o.lign. Lasse Oxbøll stiller have til rådighed. 

Lars Kirkegaard, Pallisvej 22: Husk meget lang margen ift. evt. arrangementer. 

Havearrangement ultimo maj blev kort drøftet, og dialogen fortsatte efter generalforsamlingen på 

Beringsmindes Facebook-gruppe. 

Mette Markert, Pallisvej 69: Hvad er Beringsminde Illuminati? 

Mark Walker, Pallisvej 5: Hvad siger vedtægterne ift. flertal? 

 

Tak for i aften – tak til Esben Rose Andersen for dirigentrollen. 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.45. 

 

 

 


