
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening d.7. marts 2013 

 

Tilstede:  Michael, Folmer, Knud, Daniel, Glenn, John, Benedikte  

Referent:  Benedikte 

 

1. Godkendelse af referat: Godkendt.  

- Folmer er ved at indhente en plan for gravarbejdet på Højvangsvej.  

2. Referat af generalforsamlingen:  Godkendt med ændringer. 

-Michael ændrer Stavtrup fra U til V i vores logo. 

- John og Knud fortsætter deres arbejde med ”renovering af stikvejenes belægning”.  Knud 

indhenter et tilbud.  

-Vi skal have takket Joachim for hans indsats de sidste par år. Knud køber lidt vin og 

spørger ham om hans søn vil fortsætte med at passe trailer-stedet. 

 

3. Folmer har talt med Århus Kommune om muligheden for at benytte området hvor Vam lige 

nu har deres vogne stående til vores trailere. Hun vil vende tilbage.  

4. Evaluering af Fastelavnsfesten: Fint arrangement. Lidt dyrt. Næste år vil vi opfordre til at 

også store børn klæder sig ud og vi vil præmiere de store børn for sig.  

5. Nyhedsbrev forår: skal indeholde:  

- Link til formandens beretning og referat af generalforsamlingen.  

Vi vil sende det rundt på mail. Dem, der ikke har tilmeldt sig elektronisk nyhedsbrev, vil 

igen i år få det leveret, men vi vil ringe på og spørge dem om de vil overveje at modtage det 

på mail eller fortsat ønsker det i trykt udgave. Daniel sørger for en liste over de tilmeldte.  

- Årshjul med blandt andet datoer for containere.  

- Markedsføring: Vi snakker lidt om hvordan vi kunne øge medlemsprocenten endnu mere. 

Vi vil opfordre til at alle medlemmer forsøger at markedsfører foreningen til ikke-

medlemmer. Ikke mindst kunne bestyrelsesmedlemmerne ved lejlighed tage en snak med de 

ikke-medlemmer de har kontakt med.  Glenn skriver et indslag.  

- Hundelort. Grundejere har bemærket at det er et øget problem at folk ikke rydder op efter 

deres hunde. Glenn laver et indslag.  

6. Bestyrelses konstituering:  Formand: Knud. Næsteformand: Michael  Kasserer: Benedikte. 

Opgavefordeling:  

 Juletræ: Folmer 

Trailer: Folmer 

Økonomi: Benedikte  

Trafik: Michael og Folmer 

Containere: Knud 

Webmaster: Daniel 

Fælles-arealer: Michael og Folmer.  

Vejrenovering og rensning af rengvandsbrønde: Knud og John.  

Hjemmeside: Daniel. 

Kommunikation intern og ekstern: Vi vil gerne lægge mere information ud på hjemmesiden, 

gerne løbende, efter det er diskuteret på bestyrelsesmøde eller blandt bestyrelsen på mail. Dertil 

kommer vores nyhedsbreve. Derudover vil vi forsøge at forenkle vores hjemmeside, så den er til 

at finde rundt på. Det kunne måske aflaste Knud, der modtager mange henvendelser fra 

medlemmerne.  

Arrangementer: Alle 

Skt Hans(Planlægning): Daniel, Glenn og Benedikte. + øvrige, der kan hjælpe på dagen.  

7. Kommunikation:  Behandlet under punkt 5 

8. Strategi-middag:  15. eller 16. maj. Daniel laver en doodle.  



 
9. Økonomi + kontingentindkrævning. Benedikte og Knud mødes torsdag d 14.   

10. Evt:  

- Forslag om nabohjælp. Glenn arbejder videre med det. Bestyrelsen støtter og vil gerne 

være med. Dette skal være en praktisk hjælp og skal styrke sammenholdet blandt 

naboerne. Det kunne være hjælp til at aflevere noget på genbrugspladesen, eller ting, 

man har til overs og vil give væk.  

- Indbrud: Der har været flere indbrud, men man hører det ofte ad omveje. Nogle vænger 

holder øje med hindandens huse. Foreningen opfordrer til sådanne fællesskaber og vil 

overveje hvordan vi kan kommunikerer informationer ud om indbrud vi måtte høre om.  

- Vi overvejer en face book-gruppe, der måske kan bruges til begge dele. 

. 

Næste møde: onsdag 17. april. kl. 20 hos John 

 


