
Referat af ordinær generalforsamling den 19. april 2016

Der var mødt 36 grundejere op plus seks medlemmer af bestyrelsen.

Ad 1 Valg af dirigent

Esben Hansen  blev  valgt  til  dirigent.  Dirigenten  konstaterede,  at  generalforsamlingen var  lovligt  indkaldt  og
indvarslet hhv. den 2/2 og 10/4-16 og gennemgik kort vedtægternes bestemmelser om afstemning. Dirigenten
gav herefter ordet til formanden.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Formanden berettede om året der gik. Året har været præget af få bestyrelsesmøder.

Faste indslag er generalforsamling, fastelavn, miljødag og containeropstilling. Til fastelavn i år var der ca. 100
deltagere og miljødagen var en stor succes. 

Beringsmindes Facebook-gruppe er en stor succes, bruges af mange.

Der er via Facebook-gruppen etableret en ”fredags-ølklub”, som ligeledes er en stor succes. Formålet er ikke at
drikke øl,  men at få muligheden for at mødes og lære andre i  foreningen at kende, for derved at gøre det
nemmere, hvis man lige står og har brug for en hjælpende hånd eller at låne et stykke værktøj.

Der  er  145  af  167  mulige,  som  i  det  forgangne  år  har  ønsket  at  bidrage  til  fællesskabet  som  betalende
medlemmer af grundejerforeningen. Bestyrelsen håber, at det bliver mange flere næste år. Vi skulle gerne have
vendt den nedadgående udvikling.

I år stopper mange bestyrelsesmedlemmer: Lasse, Svend-Erik, Lise og Bent.

Bestyrelsen drøfter fortsat, om Beringsminde-Nyt skal videreføres i papirudgave.

Bestyrelsen  har  drøftet,  at  det  ville  være  dejligt,  hvis  nogle  grundejere  havde  lyst  til  at  være  med  i  et
fastelavnsudvalg.

Nordkabel har været rundt i Beringsminde for at opsætte noget der minder om bunden af en lygtepæl ved siden
af Stofa-boksene i området for at adskille en type strøm fra en anden.

Kommentarer:

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Var fældning af de grønne områder aftalt med bestyrelsen? 
Svar: Nej, bestyrelsen var ikke orienteret om fældningen fra kommunen.

Maija Strala, Hvedebjergvej 92: Katrine Tiemeroth har spurgt kommunen hertil.



Lone Andersen, Hvedebjergvej 21: Hvad skete der med det teltudvalg, der har været tale om?
Mette Markert, Pallisvej 69: Nye regler vedrørende telte har sat dette i bero. Større telte kræver tilladelse fra
kommunen.

Maija Strala, Hvedebjergvej 92: Holdes fastelavnsfesten sammen med Tranebærvej og Stenbækvej? 
Svar fra bestyrelsen: Kunne sammen med Tranebærvej.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad 3 Forelæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet. Grundejerforeningen har et overskud på ca. kr. 150.000.

Kommentarer:

Sven Locht, Pallisvej 37: Udsendes der separate snerydningsregninger? Og hvad med udgifter til revisormøder?
Har ikke-betalende grundejere brugt containere?

Kasserer  Svend-Erik  svarede,  at  han ikke i  år  har runddelt  separate snerydningsregninger  og heller ikke har
kendskab til, at ikke-betalende grundejere har brugt containerne.

Lene Thomassen, Pallisvej 52: Alle kender oversigten over ikke-betalende grundejere – og vi ved tit godt, hvem
der ikke betaler.

Sven Locht, Pallisvej 37: har givet en reminder til en nabo om betaling – med succes.

Vibeke, Pallisvej 22: Hvorfor er der ikke medlemspligt? 

Formand Henrik svarede, at der ikke kan lade sig gøre. Kræver 100 % enighed/tilslutning.

Lars Kirkegaard, Pallisvej 22: Hvordan afregning hvis tinglyst medlemspligt?

Kirsten Locht, Pallisvej 37: Kunne man være mere opsøgende ved nye husejere?

Mette Markert, Pallisvej 69: Et forslag kunne være at sætte en folder/reminder op på containerne.

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Jeg tror mere på frivillighed end tvang.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forbliver på kr. 700 årligt for at kunne modstå en evt. hård vinter igen.



Forslaget blev godkendt.

Ad 5 Valg af formand

Formand Henrik Kjeldgaard genopstillede og blev genvalgt. 

Ad 6 Valg af bestyrelse og to suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer havde besluttet at stoppe i bestyrelsen: 

Svend-Erik Christiansen
Lasse Mønster
Lise Barsøe
Bent Bang

I stedet blev tidligere suppleant, Jens Løber, Pallisvej 50, valgt til bestyrelsen (for en toårig periode) tillige med
Lars Kirkegaard, Pallisvej 22 (for en toårig periode), Richard W. Nebel, Hvedebjergvej 37 (for en toårig periode)
og Karoline Nygaard Engsig-Karup, Pallisvej 63 (for en etårig periode)

Marianne Brus Hesselvang genopstillede og blev genvalgt (for en toårig periode).

Som suppleanter blev følgende valgt:
Birgitte Andersen, Hyrdedamsvej 15 og Thomas E. Jensen, Hyrdedamsvej 61.

Ad 7 Valg af to revisorer

De hidtidige revisorer, Hans Jakob Nielsen og Kirsten Locht, ønskede ikke at fortsætte som revisorer. Hans Jakob
Nielsen oplyste, at revisorarbejdet er meget beskedent med gennemgang af bilag, og Kirsten Locht roste Svend-
Erik for at ordne bilagene, så det lettede arbejdet.

Som nye revisorer valgtes: Gerda Schartau, Pallisvej 55 og Ulrik Petersen, Pallisvej 49.

Ad 8 Forslag – fastelavnsudvalg/festudvalg

Der blev nedsat et fest- og fastelavnsudvalg bestående af følgende medlemmer:

Thomas E. Jensen, Hyrdedamsvej 61
Maija Strala, Hvedebjergvej 92
Stine, Pallisvej 10
Mette Markert, Pallisvej 69



Ad 9 Indkomne forslag

Ad A.

Thomas E. Jensen, Hyrdedamsvej 61, havde stillet forslag om fejemaskine på fællesveje, alternativt også stikveje.
Pt. fejer kommunen to gange årligt.

Lene Thomassen, Pallisvej 52: Årstidsbestemt?

Maija Strala, Hvedebjergvej 92: Har set nogle feje selv.

Hanne Fusager, Hvedebjergvej 60: Fejning to gange årligt er ikke nok til at holde ukrudtet nede.

Thomas E. Jensen, Hyrdedamsvej 61: Mit forslag sigtede primært til stikvejene.

Ulrik Petersen, Pallisvej 49: Vores kvarter ser slidt ud. Mange hække trænger til  klipning, og mange fliser er
knækkede. Området trænger til et løft.

Henrik Kjeldgaard, Pallisvej 52: Jeg har som privatperson sagt til min nabo, at hækken burde klippes. Tog næsten
en hel flise.

Klaus og Lene, Pallisvej  36: Vi er tilflyttere fra Kongsvang. Der er stor forskel.  Fortove/veje ser sølle ud.  Vil
bestyrelsen tage kontakt til kommunen?

Henrik Kjeldgaard, Pallisvej 52: Bestyrelsen tager gerne kontakt til  kommunen om den generelle oplevelse af
forfald i området.

Ulrik Petersen, Pallisvej 49: Ukrudt er et stort problem for området.

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Ukrudtsbrænder?

Birgitte Andersen, Hyrdedamsvej 15: Vi har en ukrudtsbrænder, som gerne udlånes.

Svend-Erik Christiansen, Hvedebjergvej 24: Forklarede om etablering af vej/fortov på stikvejen i 2004. Dette beløb
sig til ca. kr. 23.000 pr. husstand.

Konklusion:

Bestyrelsen kontakter kommunen vedrørende forfald på stamvejene.

Lisa, Hvedebjergvej 46: Har nogen stikveje en opsparing?

Svend Locht, Pallisvej 37: Godt kommunen var forudseende og separerede regn- og spildevand i sin tid.



Torben Hartmann, Pallisvej 41: Vi har rensebånd i grundejerforeningen, som man frit kan anvende. Gå bare lidt
hårdere til kommunen.

Ad B.

Thomas E. Jensen, Hyrdedamsvej 61, havde stillet forslag om belysning på den offentlige sti fra Hejrebakken til
Edwin Rahrs Vej.

Henrik Kjeldgaard, Pallisvej 52: Jeg tror ikke, det har gang på jord.

Esben Hansen, dirigent: Jeg har arbejdet i branchen i 40 år og er sikker på, at det bliver et nej.

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Ret henvendelse til Brabrand Fællesråd vedrørende belysning på stien.

Kunsten er at mobilisere de 99 %, G4S er 1 %, så naboer hjælper hinanden. Generelle kommentarer: Vi skal være
mere os, Beringsminde, end G4S.

Ad C.

Thomas E. Jensen, Hyrdedamsvej 61, havde stillet forslag om fast tilsyn af vagtfirmaet G4S i Beringsminde.

Maija Strala, Hvedebjergvej 92: Skal man ikke passe på med at købe sig til for meget?

Kirsten Locht, Pallisvej 37: Har vi en statistik over indbrud?

Svend Locht, Pallisvej 37: Jeg er imod 4GS – og vil ikke betale ekstra for det!

Gerda Schartau, Pallisvej 55: Så nogle vagtfolk, der ”kontrollerede” – men de snakkede mest i telefon!

Lars Kirkegaard, Pallisvej 22: Nabohjælp-skilte.

Ulrik Petersen, Pallisvej 49: Hvorfor kan alle ikke betale til en vagtordning?

Jens Løber, Pallisvej 50: Det er en falsk tryghed. Indbrud sker hele tiden. Hvad med sommerferie/vinterferie?

Lars Kirkegaard, Pallisvej 22: Meget sympatisk forslag – og der er penge i foreningen til det.

Bent Preisler, Pallisvej 44: Jeg stiller gerne med en hund.

Lene Thomassen, Pallisvej 52: Sympatisk forslag. Jeg vil gerne være solidarisk, men er i tvivl om effekten.

Maija Strala, Hvedebjergvej 92: Undervurder ikke tyvens intelligens. Tyvene kan også holde øje med G4S.

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Dobbeltlåse og projektører hjalp på vores 22 (!) indbrud.



Lasse Mønster, Pallisvej 67: Jeg har alarm og synes godt om forslaget, men ja, man skal passe på med, hvad man
betaler til. Synes bare vi skal komme i gang med at stemme, om der skal være G4S i julen/nytåret. 

Det blev stemt ved håndsoprækning: 15 stemmer for, 9 stemmer imod. FORSLAGET VEDTAGET. G4S-betaling
indeholdes i nuværende kontingent (kr. 10.200 inkl. moms).

Ad 10 Eventuelt

Der blev givet vin til Lise, Svend-Erik og Lasse med tak for tro tjeneste i bestyrelsesarbejdet.

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Grimhøjmoskéen begynder at tale dansk (som Torben havde stillet forslag om).
Der afholdes åbent hus den 15. maj 2016 kl. 10-18.

Maiken, Hyrdedamsvej: Folk kører for stærkt på Hyrdedamsvej. 
Bestyrelsen har undersøgt, om kommunen vil etablere pudebump/chikaner, men har fået afslag.

Maija Strala, Hvedebjergvej 92: Hvis nok skrev læserbreve, ville politikerne måske lytte.

Karin, Pallisvej 62: Skolevej er ikke særlig god.

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Supplerede med information om, at der i Brabrand Fællesråd er forslag om delt
fortov til cykler og forgængere + lad os glæde os over Gellerup Helhedsplan og letbanens fase 2.

Lars Kirkegaard har det skidt med splittelsen vedrørende G4S. Han har etableret en fredagsøl-klub, så hermed en
opfordring til alle mændene om at komme forbi engang imellem. Ølklubben er kun for mænd.

Bestyrelsen takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. 21.15. 


