
Referat af ordinær generalforsamling den 18. april 2012 

 

Der var mødt 30 grundejere frem inkl. medlemmerne i bestyrelsen (Lasse havde meldt afbud). 

 

Ad 1  Valg af dirigent 

Steen Schou blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

indvarslet. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning 

Formanden berettede om året der gik. Faste indslag er generalforsamling, fastelavn, miljødag og 
containeropstilling.  

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

2011 og den ordinære generalforsamling d.d. 

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

vores område. Bestyrelsen har henvendt sig til forvaltningen og bedt om at blive holdt informeret om planerne. 

I 2013 har Beringsminde 50 års jubilæum (25 år i 1988). Der blev spurgt, om nogle af de fremmødte grundejere 
kunne tænke sig at planlægge en fest, f.eks. med telt i Den Gamle Have. 

Formanden opfordrede til, at alle rydder op og klipper deres hække. 

Bestyrelsen ønsker, at grundejere i Beringsminde i højere grad gør brug af hjemmesiden www.beringsminde.dk, 

hvor Beringsminde Nyt med tiden vil udkomme elektronisk. Beringsminde Nyt bibeholdes indtil videre også i 
papirform. 

Slutteligt oplyste bestyrelsen, at der holdes øje med, at Engdalskolen forbliver folkeskole for Beringsminde. 

 

Kommentarer: 

Hanne Fusager, Hvedebjergvej 60: Hvor finder vi info om helhedsplanen og evt. lukning af Sigridsvej? Bestyrelsen 
gør, hvad den kan for at informere. 

Steen orienterede om det afholdte borgermøde den 21. marts 2012 vedrørende planerne om evt. lukning af 

Sigridsvej. 

Svend Locht, Pallisvej 37: 1) Hvem fra bestyrelsen er til stede? De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer oplyste 
navn og adresse. 2) Hvad med busruten, hvis Sigridsvej lukkes? Steen svarede, at der vil være busforbindelse via 

den nye vej mellem Bazar Vest og City Vest. 3) Hvis man vil undgå den vilde trafik, kan man køre ad Hejredalsvej 
-> Røgelvej -> Silkeborgvej. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt - med akklamation. 

 

Ad 3 Forelæggelse af regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt – med akklamation. 



 

Ad 4 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forbliver på kr. 700 årligt for ikke at risikere at komme i 0,-. 

Forslaget blev godkendt. 

 

Ad 5 Valg af formand 

Formand Henrik Kjeldgaard genopstillede og blev genvalgt.  

 

Ad 6 Valg af bestyrelse og to suppleanter 

Svend-Erik Christensen genopstillede og blev genvalgt. 

Marianne Brus Hesselvang genopstillede og blev genvalgt. 

Lasse Mønster genopstillede og blev genvalgt. 

Som nye suppleanter blev valgt: 

Niels Ravn Kristensen, Hvedebjergvej 31 og Jens Løber, Pallisvej 50. 

 

Ad 7 Valg af revisor 

Kirsten Locht og Hans Jacob Nielsen blev genvalgt. 

 

Ad 8 Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 9  Eventuelt 

Gerda Schartau, Pallisvej 55: Konstaterede, at asfalten i forbindelse med afhentning af containeren på Pallisvej 

(stamvejen) blev beskadiget af lastbilen.  

Svend-Erik orienterede om containere og disses placering. 

Bestyrelsen drøfter henvendelse til kommunen under hensyntagen til risikoen for, om stamvejene kunne blive 
konverteret til private fællesveje ligesom stikvejene. 

Hans Jacob Jensen, Pallisvej 11: Kan miljødagen udsættes? Kommunen har netop samlet skrald ind, og der ligger 

ikke meget pt.  

Marianne oplyste, at en vejbrønd på stikvejen Hvedebjergvej 80-100 er stoppet. 

Jens Jørgen Rasmussen, Pallisvej 69: Pas på – stikvejene er private fællesveje. 

Ingen andre stikveje rapporterede om problemer med stoppede vejbrønde. 



Svend Locht, Pallisvej 37: Foreslog brug af rensebånd og mente, at de havde haft problemer tilbage i 70’erne, 
men ellers ikke. 

Jens Løber, Pallisvej 50: Kan man få kommunen til at sætte et ”Legende børn”-skilt op? 

Hanne Fusager, Hvedebjergvej 60, støtter forslaget. 

Bestyrelsen kontakter kommunens materielforvaltning herom. 

Svend Locht, Pallisvej 37: Folk overholder ikke højrevigepligt og kører stærkt i området. 

Henrik vendte tilbage til spørgsmålet om jubilæum. Var det en god idé med fejring af Beringsminde 50 år? 
Tilkendegivelsen fra generalforsamlingen var – ja, det er en god idé. 

Jens Løber, Pallisvej 50: Min kone er kok og vil gerne være behjælpelig ifm. fejringen. 

Svend Locht, Pallisvej 37: Hvad med toiletvogne ifm. et jubilæum? Og hvad med evt. tilladelser? (som ved 

tidligere vejfester). 

Gerda Schartau, Pallisvej 55: Klipning af hække i området. Kan man henstille til, at hækkene holdes bedre? 
Henstillingen var med i bestyrelsens beretning og har tillige været bragt i B-Nyt, men bestyrelsen hverken kan 

eller vil lege politimænd i området. 

Svend Locht, Pallisvej 37, bemærkede, at der ikke er hundeproblemer for tiden. 

Svend-Erik fortalte kort om snerydning, som udføres af Brdr. Møller. Der er tilfredshed med ordningen. 

Kirsten Locht, Pallisvej 37: Skal man overveje at leje sig ind et sted ifm. et jubilæum? F.eks. Tousladen? 

Svend Locht, Pallisvej 37: Grus blandet med sand virker godt på fortove, der er glatte. 

Svend-Erik fortalte, at containerne var godt fyldt op i weekenden den 13.-15. april, og at de ikke indeholdt 

problemaffald. 

Svend Locht, Pallisvej 37: Hvis containerordningen fjernes, er der flere, der vil melde sig ud af 
grundejerforeningen. 

 

***** 

 

Bestyrelsen takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20.  

 

 


