
Referat bestyrelsesmøde, Beringsminde d. 29. maj kl. 20

1. Valg af dirigent
Lars blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt. Det blev diskuteret, hvorvidt godkendelsesproceduren skulle laves om, 
men der var enighed om, at proceduren fortsætter, hvor referatet rundsendes til godkendelse 
blandt bestyrelsens medlemmer til godkendelse på mail. Bjarke opretter en googledocs, hvor 
vigtige dokumenter kan lægges. Formatet man gemmer i er: xxxx_xx_xx_titel (dvs. 
årstal_md._dato_titel).

3. Tilflyttere og blomster
Der blev orienteret om nye tilflyttere.

4. A. Konstituering og arbejdsmetoder fremover
Bestyrelsen fik placeret de faste roller:

Formand: Lars
Blomsteransvarlig: Jane
Bjarke: Web
Birgitte: Økonomi
Thomas: Fastelavn
Jens: Container og sne
Richard: Fællesråd
Dagsorden: Lars
Referat (skifter ml. Marianne og Karoline)

B. Opfølgning fra generalforsamling, festudvalg og forskønnelsesudvalg
Bestyrelsen var tilfreds med årets fremmøde, der var lidt flere deltagere end sidste år. Det foreslås, 
at generalforsamlingen fremover flyttes til Tousgårdens lokaler. Det ligger i gåafstand og vil måske 
tiltrække flere deltagere, som ellers ikke kan finde kørelejlighed til sognegården.

Festudvalget: Festudvalget har påtaget sig at arrangere en sommerfest i Beringsminde. Festen 
bliver lørdag d. 19. august 2017 og vil byde på underholdning for både børn og voksne i form af 
bl.a. dyrskue, tovtrækning, fællesspisning, besøg at hjemisbilen og fællesjam.
Bestyrelsen finder forslaget rigtig godt og afventer festudvalgets udkast til budget og invitation.

Forskønnelsesudvalg: Det nyoprettede forskønnelsesudvalg vil arbejde for at vedligeholde vores 
område samt holde området pænt. I forvejen afholder Beringsminde en årlig oprydningsdag, men 
der er alligevel jævnligt problemer med skrald i området, hvor beboere ikke holder området rent og
heller ikke respekterer andres ejendom og fællesskabet generelt.
Der var på generalforsamlingen opbakning til, at bestyrelsen arbejder videre med en 
forskønnelse/vedligeholdelse af området, dog uden at nogen tilsyneladende ønskede at indgå i et 
sådant udvalg.



Et forslag kunne være, at bestyrelsen udarbejder et dogmereglement for grundejerforeningen med 
udgangspunkt i den gamle deklaration for området i en lidt opdateret udgave. Reglementet kunne 
udgøres af fem punkter, der altid vil være at finde i Beringsminde-Nyt under titlen ”Råd til det gode 
naboskab”.
Thomas, Birgitte og Søren Madsen (Pallisvej 59) vil gerne se på hhv. pligter og muligheder i forhold 
til vedligehold af stikveje og stamveje, og vejudvalget er allerede i proces.

C. Fartdæmpning på Hejredalsvej og lokalt – nystartet forening og egne muligheder
Projektet ”STOP – farlig trafik på…” er et initiativ, der er opstået på Hejredalsvej, og som har fået 
ganske mange husstande med. D. 28 juni 2017 er der møde med kommunen, hvor Lars deltager på 
bestyrelsens vegne.
Hvad angår vores eget område, er der foretaget en fartmåling, der har vist, at der ikke køres for 
stærkt i området, hvorfor kommunen ikke vil bekoste fartdæmpning. I stedet foreslår bestyrelsen, 
at vi går efter at få nedsat fartgrænsen i stedet, derefter få lavet en ny fartmåling, og så 
forhåbentligt efterfølgende få lavet fartdæmpende foranstaltninger.
Vejudvalget klarlægger, hvad der indtil nu er gjort og talt om i sagen, og kigger på hvad vores 
muligheder er. Desuden ses der på løsninger andre steder i nærområdet – både i form af 
fartdæmpning, skiltning mv.

D. Generalforsamling i Brabrand Fællesråd: Intet nyt. Der var generalforsamling i Fællesrådet d. 1. 
juni 2017.

E. Materialer (håndtering af fællesredskaber): Fremover har grundejerforeningen ingen 
materielforvalter. I stedet laves en oversigt over tilgængeligt værktøj/materialer, som så vil blive 
listet på hjemmesiden. Lars laver oversigten samt skaber overblik over, hvor tingene fremover 
placeres. Desuden udarbejder Lars brugsvejledninger til alle maskiner.

F. Redaktionsudvalget (BM-nyt): Bestyrelsen drøftede tråden på Facebook-gruppen om 
radonmålinger, og Marianne påtog sig opgaven at skrive lidt om det til næste BM-Nyt.

Pt. har bestyrelsen gang i følgende initiativer: Fastelavn, skraldedag, velkomstkomite, nabohjælp, 
festudvalg, forskønnelsesudvalg, vejudvalg…
Der oprettes et fælles tilgængeligt dokument, hvori vi kan skrive punkter/emner, som kunne 
komme med i BM-Nyt. På redaktionsmødet udvælges emner til næste udgave. Journalisten på de 
enkelte emner udpeges på et bestyrelsesmøde, hvorefter artiklen skrives.

G. Langsigtet – hvad har bestyrelsen gang i af initiativer, og hvordan får vi integreret beboerne i 
området: 
Birgitte bestiller girokort til indbetaling af medlemskontingent. Fristen for betaling bliver to uger. 
Richard og Lars har en klar intention om, at alle grundejere skal være medlemmer i år og har planer
om at tage en tur rundt i området og ringe på døre.
Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling – dato annonceres på hjemmesiden og i BM-
Nyt.
Skiltning i området – fx ”legende børn” ligger hos vejudvalget, der undersøger bl.a. priser og 



muligheder for, hvad vi må.

5. Næste bestyrelsesmøde: 
Næste møde lægges i august. Det skal afholdes i uge 33 inden sommerfesten d. 19. august 2017. 
Lars sender en doodle ud.

6. Eventuelt: 
Intet til eventuelt.


