
Referat af ordinær generalforsamling den 16. april 2013 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg af formand. Henrik Kjeldgaard – villig til genvalg 

6. Valg af bestyrelse og to suppleanter.  

På valg til bestyrelsen:  

Steen Schou – villig til genvalg 

Vivian Steensgaard – genopstiller ikke 

Lise Barsøe – villig til genvalg 

7. Valg af to revisorer 

8. Indkomne forslag 

9. Beslutning om evt. 50 års jubilæumsfest for Beringsminde 

10. Eventuelt 

 

Steen talte 22 fremmødte grundejere ud over bestyrelsen. 

 

Ad 1. 

Steen Schou blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Ad 2. 

Ikke meget nyt. Bestyrelsen går til stadighed op i, at Beringsminde tilhører Engdalsskolen og er/skal være et attraktivt 

område for børnefamilier. 

Formanden orienterede endvidere om, at der ikke er meget nyt vedrørende Helhedsplanen for Gellerup og 

opfordrede grundejere til at holde sig orienterede via linket på hjemmesiden. 

Der har i årets løb været afholdt de sædvanlige arrangementer – fastelavn og affaldsindsamling, som i år lå samme 

dag som Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. 

Kommentar til beretningen: 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: Der er huller på Pallisvej og flere kloakker er fulde.  

Svar fra formanden: Alle grundejere kan anmelde asfaltskader til kommunen (skaderne er lavet af maskiner anvendt 

ifm. etablering af lyskrydset). 

Formandens beretning blev godkendt. 

 



Ad 3. 

Svend-Erik gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

Ad 4. 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsætter med at være kr. 700/år. Forslaget om uændret kontingent blev 

vedtaget. 

Ad 5. 

Henrik Kjeldgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen. 

Steen Schou blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Lise Barsøe blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Vivian Steensgaard genopstillede ikke. Bestyrelsen takkede Vivian for indsatsen, og formanden overrakte Vivian to 

flasker rødvin. 

Ad 6. 

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Maria Davidsen, Hvedebjergvej 31. 

Som suppleanter blev valgt: Jens Løber, Pallisvej 50 og Bjarke Larsen, Hvedebjergvej 21. 

Ad 7. 

Kirsten Locht og Hans Jakob Nielsen blev genvalgt som foreningens revisorer. 

Ad 8. 

Ingen. 

Ad 9. 

Henrik refererede kort forslaget fra en grundejer (Rune Herholdt) om, at en koncert med Gospel Singers den 4. juni 

2013 kunne udgøre en del af jubilæumsfejringen af Beringsminde. 

Svend Locht, Pallisvej 37: nødvendigt at leje toiletvogne? 

Henning Gøttsche, Hyrdedamsvej 3: tidligere fester har haft toiletvogne 

Kaj Skov, Hyrdedamsvej 17: 4. juni? – var det ikke i august/september? 

Hanne Fusager, Hvedebjergvej 60: hvad skal deltagerne selv betale for deltagelse i jubilæumsfesten? 

Kaj Skov, Hyrdedamsvej 17: arrangementet skal afholdes i et telt – man ved aldrig med vejret 

Inge-Marie Christensen, Pallisvej 42: godt initiativ 

Svend Locht, Pallisvej 37: foreslog Tousladen 

Hanne Fusager, Hvedebjergvej 60: nogle vil mene, at man skal betale selv og ikke lade grundejerforeningen betale 



Torben Hartmann, Pallisvej 41: godt forslag – hvad med også at reservere Tousladen 

Kaj Skov, Hyrdedamsvej 17: synd, hvis vi ikke holder jubilæet i området 

Kirsten Locht, Pallisvej 37: godt forslag, synes også arrangementet skal holdes på Beringsminde 

Formanden: telt for enden af Hyrdedamsvej 

Henning Gøttsche, Hyrdedamsvej 3: tidligere vejfester var store succeser, men der kom mange uinviterede – det vil 

der også gøre nu 

Maria Davidsen, Hvedebjergvej 31: svært for børnefamilier at nå hjem og være med til aktiviteter den 4. juni 

Jens Løber, Pallisvej 50: vi skal ikke lade uinviterede bestemme, om vi skal feste eller ej 

Kirsten Locht, Pallisvej 37: hvad med vagter? 

Kaj Skov, Hyrdedamsvej 17: 6x12 m telt med plads til 60 personer koster kr. 12.000 i leje 

Svend Locht, Pallisvej 37: hvor mange kommer? Slag på tasken 

Formanden: umuligt at gætte på antal 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: lad os glæde os til at prøve 

Henning Gøttsche, Hyrdedamsvej 3: kr. 30.000 er alt for mange penge! 

Formanden: det er synd ikke at bruge penge på en ordentlig fest, hvis nogen gider løfte opgaven (Rune Herholdt & 

Morten) 

Henri Pedersen, Hvedebjergvej 82: hvad med børnene? 

Formanden: der skal naturligvis være aktiviteter for børnene 

Kaj Skov, Hyrdedamsvej 17: jeg vil gerne være med i et festudvalg og inden for en måned have udarbejdet et 

prisestimat 

Konklusion & beslutning vedr. pkt. 9: Bestyrelsen får mandat til at bruge maks. kr. 30.000 på en jubilæumsfest. Hvis 

budgettet overskrides, kan man evt. opkræve betaling for øl/sodavand. 

Ad 10. 

Forslag fra Inge-Marie Christensen, Pallisvej 42 (indkommet for sent): kunne dem, der har lyst, hver lørdag mødes ved 

bommen til gåtur i vores dejlige område? 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: der er mange gode ruter i Hasle Bakker 

Henning Gøttsche, Hyrdedamsvej 3: alle på Hyrdedamsvej er nu medlemmer af grundejerforeningen (han har overtalt 

nr. 1). Containerfolkene har ødelagt asfalt på hans stikvej 

Jens Løber, Pallisvej 50: skiltning mht. hastighed/børn der leger. Formanden lovede at følge op 

Kaj Skov, Hyrdedamsvej 17: opfordrer alle til at køre pænt i Beringsminde 



Jens Løber, Pallisvej 50: mange overholder ikke deres højrevigepligt 

Steen Schou (dirigenten): jeg lægger på hjemmesiden, at der er fodslaw om lørdagen 

Hanne Fusager, Hvedebjergvej 60: god idé med fælles traveture 

Lisbet Skov, Hyrdedamsvej 17: god idé med fælles traveture 

Trafikkulturen bliver fremover fast punkt i Beringsminde Nyt. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.40. 

 

*** 

 

 

 


