
Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. juli i Beringsminde grundejerforening
Deltagere: Richard, Lars, Jens, Bjarke, Karoline, Birgitte
Afbud: Henrik, Marianne, Thomas

1. Godkendelse af referat
Godkendt 

2. Godkendelse dagsorden
Godkendt

3. Løbende sager med kommunen: Bla. skiltning, trafikdæmpning m.m. /Lars

Der er blevet spurgt til, om kommunen vil lave en fartmåling i området, særligt på 
Hyrdedamsvej, hvor det ofte opleves, at der køres meget stærkt. Næste runde fartmålinger 
foretages i efteråret, hvor der vil blive målt i vores område. Håbet er, at der på sigt kan 
sættes vejbump/chikaner op på Hyrdedamsvej.

Der er rettet henvendelse til kommunen i forhold til at sætte ”legende børn”-skilte op i 
området. Skilte må dog ikke sættes op på offentlig vej uden tilladelse fra kommunen. 
Richard undersøger proceduren for at få ansøgt om at sætte skilte op.

Bestyrelsen har ligeledes talt om at få et ”Velkommen til Beringsminde”-skilt sat op ved 
indkørslen til området umiddelbart efter lyskrydset. Richard undersøger ligeledes 
proceduren om ansøgning om et sådan skilt.

Lars orienterede om nabohjælp-ordningen. Det er gratis at tilmelde sig, og man kan også 
gratis hente nabohjælp-app’en. Bestyrelsen opfordrer beboerne i Beringsminde til at 
tilmelde sig ordningen via hjemmesiden www.nabohjælp.dk, hvor man også kan rekvirere 
gratis klistermærker til postkassen m.m. Lars rekvirerer gratis flyers, som bestyrelsen deler 
rundt i området.

4. Status på faste aktiviteter (container, snerydning m.m.)/Jens
Intet at berette

5. Rapport fra Generalforsamling i Brabrand Fællesrådet/Richard
Richard og tidligere kasserer Svend-Erik deltog i mødet i Brabrand Fællesråd. Richard blev 
valgt ind som suppleant i fællesrådet.

6. Status på Kassen/Birgitte
Birgitte har aftalt overdragelse af kasserer-funktionen med Svend-Erik. Til næste runde 
betaling af kontingent til grundejerforeningen bestilles der girokort. Lars og Jens undersøger,
om der findes et oplagt system til at styre økonomien i foreningen, samt evt. muligheden for
at gøre indbetaling lettere.
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Regnskabsåret går fra 1. marts til 28. februar. 

Pr. 15. juni 2016 står der på Grundejerforeningens bankkonto DKK 149.541,70 efter at 
udgifter til snerydning, to første runder containere samt udgifter i forbindelse med afvikling 
af generalforsamlingen er trukket fra.

7. Velkomst af tilflyttere/Karoline
Der er ikke blevet uddelt blomster til tilflyttere igennem længere tid. Karoline tager kontakt 
til tidligere ”velkomstkomité”, for at følge op på, hvor længe siden det er, at der sidst blev 
uddelt blomster, samt for at høre nærmere om beløb og evt. fast aftale med 
blomsterforretning.

Henrik forfatter velkomsthilsen til lille folder, der uddeles samtidig med buketten.

8. Kommunikation med medlemmerne – beringsminde.dk og Beringsmindenyt/Bjarke og 
Lars
Der er et behov for at bevare både hjemmesiden og beringsmindenyt, da foreningen for det 
første har mange forskellige medlemmer med forskellige informationsbehov, og for det 
andet fordi de to medier kan forskellige ting.
Bestyrelsen besluttede på mødet, at Beringsmindenyt fremover udkommer 3 gange årligt – 
som hovedregel i februar, juni og november.

9. Næste møde
Tirsdag d. 23. august kl 19.30. Bemærk tidspunktet! Hos Richard på Hvedebjergvej 37. 
Suppleanterne opfordres til at deltage.

10. Eventuel
Der opleves i perioder store støjmæssige og trafikmæssige gener fra motorcykler og ATVer, 
der kører alt for stærk i nærområdet. Richard tager kontakt til formanden for 
boligforeningen for at se, om vi kan skabe dialog.
Ellers opfordres der til, at man ringer til politiet hvis generne er for store, eller man oplever 
noget, der bør indberettes.


