
Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 
 

 

Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. 

 

 

Ad 1  Valg af dirigent 

 

Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause). Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og indvarslet og gennemgik kort vedtægternes bestemmelser om afstemning. Dirigenten gav 

herefter ordet til formanden. 

 

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning 

 

Formanden berettede om året der gik. Der er udskiftning i Beringsminde, hvor børnefamilier kommer til. I 2013/14 

er der kommet ca. 12 nye grundejere. 

 

Faste indslag er generalforsamling, fastelavn, miljødag og containeropstilling. Til fastelavn i år var der ca. 120 

deltagere og til miljødag ca. 35. Containerne er fortsat en succes. I 2013 fjernede de ca. 30 tons haveaffald. 

 

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder i det forløbne år, inkl. det konstituerende ved generalforsamling i 

2013 og den ordinære generalforsamling d.d. 

 

Bestyrelsen har tillige været optaget af Helhedsplan Gellerup og den indflydelse trafikomlægningerne kan få på 

vores område. Bestyrelsen er høringspart i Helhedsplan Gellerup. 

 

Der er pt. stille i forhold til diskussion af skoledistrikter. Bestyrelsen er fortsat obs på dette. 

 

Bestyrelsen indkøber gerne fælles materiel til alle grundejeres gavn og glæde. 

 

Kommunen har afvist at sætte et ”Legende Børn”-skilt op ved indkørsel til området. I stedet mener kommunen, at 

grundejerne selv må sætte skilte op på de private stikveje. 

 

Der er 154 af 167 mulige, som i det forgangne år har ønsket at bidrage til fællesskabet som betalende 

medlemmer af grundejerforeningen. Bestyrelsen håber, at det bliver endnu flere næste år. 

 

I forhold til Beringsmindes 50 års jubilæumsfest har ingen grundejere meldt sig som tovholdere på planlægningen 

heraf. Måske skyldes dette, at formen ikke er fastlagt. 

 

Der er tilstoppede regnvandsbrønde i området – dette diskuteres under pkt. 10. 

 

2013/2014 har lignet de forrige år, og vi kan glæde os over, at husene sælges hurtigt – i børneparadiset 

Beringsminde. 

 

 



Kommentarer: 

 

Sven Locht, Pallisvej 37: Med hensyn til materiel så er der to kloakrensere, som ikke er nævnt i seneste 

Beringsminde-Nyt. Steen oplyste, at de er nævnt på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

 

Ad 3 Forelæggelse af regnskab 

 

Kassereren gennemgik regnskabet. Grundejerforeningen har et overskud på kr. 41.382,29. 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som 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 

 

Sven-Erik Christiansen genopstillede og blev genvalgt. 

 

Marianne Brus Hesselvang genopstillede og blev genvalgt. 

 

Lasse Mønster genopstillede og blev genvalgt. 

 

Som suppleanter blev følgende genvalgt: 

Jens Løber, Pallisvej 50 og Bjarke Larsen, Hvedebjergvej 21. 

 

 

Ad 7 Valg af revisor 

 

Kirsten Locht og Hans Jakob Nielsen blev genvalgt. 

 

 

 

 

 



Ad 8 Indkomne forslag 

 

Der var indkommet forslag fra grundejerne på Pallisvej 14, 16 og 18: ”Ejer af Pallisvej 10 pålægges at fjerne 

plankeværket omkring sit grundareal.” Punktet blev midlertidigt udskudt pga. en forslagstillers forsinkelse. 

 

Inger Marie Christensen, Pallisvej 42: Er mine forslag ikke behandlet? 

 

Det viste sig, at forslagene fra Inger Marie alene var sendt til Marianne og Lise. Bestyrelsen meddelte, at 

forslagene ville blive behandlet under Eventuelt. 

 

 

Ad 9  Beslutning om jubilæumsfest 

 

Sven Locht, Pallisvej 37: Skal der sættes toiletvogne op?  

 

Kirsten Locht, Pallisvej 37: God idé at holde fest, men andre skal komme og lave det.  

 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Sidst vi holdt fest i området, var det med ”Pyjamasband”. Syntes også, at 

gamle/tidligere Beringsminde-beboere skal inviteres. 

 

Benedicte Nielsen, Pallisvej 12: Skulle man holde fest på de enkelte stikveje i stedet? 

 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Vi skal finde en ny måde at feste på med vores nye naboer fra Tyrkiet og andre 

steder. 

 

Jytte Pedersen, Pallisvej 49: Vi har flere gange holdt sommerfest på vores stikvej.  

 

Fatma Øzer, Pallisvej 8: Synes vi skal holde fest sammen Hvedebjergvej, Hyrdedamsvej og Pallisvej. 

 

Stine, Pallisvej 10: Der skal være noget for børnene til sådan en jubilæumsfest, f.eks. lærreder man kan male på. 

 

Lise Barsøe, Pallisvej 28: Kunne de, der er kommet med forslag her i aften, ikke udgøre en arbejdsgruppe? 

 

Konklusion: Bestyrelsen snakker videre om en alternativ form at fejre jubilæet på. 

 

 

Ad 8 Indkomne forslag 

 

Forslaget fra Sune Granild, Pallisvej 18, blev runddelt. ”Ejer af Pallisvej 10 pålægges at fjerne plankeværket 

omkring sit grundareal.” 

 

Bestyrelsesformand, Henrik Kjeldgaard, Pallisvej 52, oplyste, at hverken bestyrelsen eller generalforsamlingen er 

myndighed og derfor ikke kan vedtage forslaget. Kommunen er rette myndighed. 

 

Sune Granild, Pallisvej 18: Plankeværket står i skel mod vej. 

 



Dennis Hansen, Pallisvej 10 (ejer af omhandlede plankeværk): Plankeværket er godkendt og betalt af kommunen 

pga. datter med Downs Syndrom. Hun løber væk, hvis ikke grunden er indhegnet. 

 

Benedicte Nielsen, Pallisvej 12: Ærgerligt med dårlig stemning pga. et plankeværk – og så fra grundejere, som 

ikke er nærmeste naboer. Så små sko! 

 

Jens Løber, Pallisvej 50: Mange har hegn ud mod vejen, også os. 

 

Fatma Øzer, Pallisvej 8: Jeg er nabo, og jeg er ikke generet af hegnet. 

 

Kirsten Locht, Pallisvej 37: Jeg har tidligere undervist udviklingshæmmede, og der er brug for det plankeværk. 

 

Sven Locht, Pallisvej 37: Kommunen er myndighed, og kommunen har bekostet plankeværket, så kommunen 

burde ikke have indvendinger mod hegnet. 

 

Sune Granild, Pallisvej 18: Bestyrelsen skal varetage alles interesser. 

 

Bestyrelsesformand, Henrik Kjeldgaard, Pallisvej 52: Vi kan ikke sende forslaget til afstemning. 

 

Dennis Hansen, Pallisvej 10 (ejer af omhandlede plankeværk): Plankeværket er inden for skel, og der er plantet 

hæk foran. Der mangler alene 4-5 meter. 

 

Inger Marie Christensen, Pallisvej 42: Kan generalforsamlingen ikke give dispensation? 

 

Bestyrelsesformand, Henrik Kjeldgaard, Pallisvej 52: Nej, hverken generalforsamlingen eller bestyrelsen er 

myndighed. 

 

Dennis Hansen, Pallisvej 10 (ejer af omhandlede plankeværk): Vi har læst alle gældende servitutter og været i 

dialog med kommunen, men vi havde ikke læst deklarationen for Beringsminde. 

 

Bestyrelsesformand, Henrik Kjeldgaard, Pallisvej 52: Vi skal værne om vores gode område og fælles naboskab. 

 

 

Ad 10 Anvendelse af fællesmidler til oprensning af brønde på private stikveje 

 

Sven Locht, Pallisvej 37: Rens evt. selv, indkøb evt. nye rensere, indhent tilbud. 

 

Fatma Øzer, Pallisvej 8: Vi har prøvet at rense selv, men det kunne vi ikke. Desuden er det uretfærdigt, hvis det 

skal være den grundejer, der bor ved kloakken, der skal bekoste en rensning. 

 

Sven-Erik Christiansen, Hvedebjergvej 24: Bestyrelsen indhenter tilbud og tager stilling. 

 

Jytte Andersen, Hvedebjergvej 25: Hvis vi selv ordner stamvejenes brønde, kunne kommunen finde på at sige, at 

vi skal bekoste hele området selv. 

 

 

 



Ad 10 Eventuelt 

 

Inger Marie Christensen, Pallisvej 42: Forslag om interkommunikativt forum.  

 

Jens Løber, Pallisvej 50: Man kunne linke til Beringsmindes facebookgruppe på hjemmesiden. 

 

Henrik Kjeldgaard, Pallisvej 52 opsummerede på forslaget. Da Beringsminde allerede har en facebookgruppe, 

synes det mest hensigtsmæssig at anvende den til kommunikation på tværs af området. 

 

Lise Barsøe, Pallisvej 28: Der er lavet en vejledning til indmeldelse i facebookgruppen. 

 

Steen Schou, Hyrdedamsvej 27: Der kan sagtens linkes til facebookgruppen fra hjemmesiden. 

 

Lene Andersen, Hvedebjergvej 21: Jeg er ansvarlig for facebookgruppen. Hvis der linkes til facebookgruppen fra 

hjemmesiden, skal man bare anmode om at blive lukket ind. 

 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Om Helhedsplanen – kollegiet skal også rives ned. 

 

Ove Medum, Pallisvej 40: Problem med omstrejfende katte. 

 

Bjarke Larsen, Hvedebjergvej 21: Der kom en omstrejfende kat, som fik killinger, og derfor bor der nu fem katte i 

min garage. Men jeg har gennem Dansk Dyreværn sørget for, at de blev neutraliseret. 

 

Sven Locht, Pallisvej 37: Mange har svært ved at overholde almindelig højrevigepligt og ubetinget vigepligt ved 

stikvejene ud mod stamvejene. 

 

Sune Granild, Pallisvej 18: Vi betaler for et ”Legende Børn”-skilt, hvis kommunen betaler for rensning af brønde på 

stikvejene. 

 

 

***** 

 

Bestyrelsen takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.30.  


