
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 30.05.13 

 

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

Referent:  Benedikte 

 

1. Opfølgning fra sidste referat. 

- Der er hængt ”hunde-lorte-nej-tak-skilte op”. 

- Der er skiftet kode på trailerne.  

- Vi har afholdt ”Strategi-middag” for bestyrelsen.  

- Folmer vikarierer for  Knud mht. at affotograferer booking-tavlen ved 

trailerne.  

-Knud har indhentet tilbud på spuling af regnvandsbrønde hos vores snerydder 

Bo, der kan rense brøndene for  50 kr. pr styk, hvis vi kan samle nogle stykker. 

Den advarsel, der er nævnt i forrige referat mod at spule drejer sig 

spildevandsbrønde og ikke regnvandsbrønde, som der er tale om her.  

- Joackims søn slår græs på trailer-stedet.  

- Planen for kloak-separeringen på Højvangsvej er lagt på vores hjemmeside. - 

Trafikforhold: Der er lavet ny støjmåling., der ligger på OBS´s facebookside 

 (Trafikinitiativ Ormslev Brabrand Stavtrup )  

- Jarlsmindevej Grundejerforening er meddelt at de er velkomne til at deltage 

i vores fastelavnsfest (mod betaling) 

 

2. Opfølgning på ”vejformand søges”-nyhedsbrev.  

Vi har ikke hørt mange reaktioner herpå men vi må hver især nævne det for 

dem vi er i berøring med. Det vil blive nævnt i vores nyhedsbrev 

 

3. Hjemmesiden:  

Daniel fremviser på mødet en ”prototype” på en ny hjemmeside. Der er lagt op 

til muligheden for login, hvor medlemmerne kan opdatere deres personlige 

profil, fx mail adresse, og der er muligheder for at vi kan oplyse trailerkoden 

påsident.  Der er tillige muligheder for at oprette et forum.  Der er oprettet en 

facebook-gruppe og en twitter-konto.  Vi regner med at den nye hjemmeside  

er oppe at køre pr 1/7 og dette skal nævnes i sommerens nyhedsbrev. Alle i 

bestyrelsen skal oprettes, så vi kan lægge indlæg ind.  

 

4. Økonomi: .  

Budgettet ser ud til at holde. Der er sendt rykkere ud til de få, der ikke har 

betalt. Der er tilsyneladende kommet færre udgifter til reparationer af trailere, 

efter at vi har besluttet at udskifte en trailer hvert år (næste gang i 2014)Glenns 

kone,  Lien, har påtaget sig revisor-rollen. 

 

 

 



 
5. Aktivitetskalender 2013:  

- Skt hans: Der er styr på planlægningen. Der er behov for  hjælpere før under 

og efter men primært til salg på selve aftenen.    

- Sommersjov: søndag d 25/8. Skal nævnes i nyhedsbrev 

Sækkevæddeløb, ringridning, bygge-opgave, hoppe-borg (950 kr.) Fodbold 

Krocket., rundbold, kage-bagningskonkurrence? 

Mad: fx pølser +kylling, salat eller kartoffelsalat og flutes. Alternativt helstegt 

pattegris: Folmer undersøger pris uden tilbehør.  Vi vil spørge Vam om vi må 

bruge skurvognene igen, og om de vil sponsorere et eller andet.  Benedikte 

undersøger hvad vi købte af øl/sodavand sidste år (150 øl og 250 sodavand til 

2400 kr i Rema, 6 kr stykket)  Vi diskuterer om vi kan købe øl og vand  i 

Tyskland eller om vi skal handle lokalt , som vi plejer med 

tilbageleveringsmulighed.  Folmer undersøger om vi kan købe på tilbud hos 

Rema.   

 

6. Trailere:   

Folmer har spurgt kommunen om vi må bruge det hjørne hvor Vam nu har sine 

skurvogne, om vi må stedet som alternativ placering til trailerne.  Der er ikke 

svar endnu.  

 

7. Containere:  

Det er et problem, at der smides fx hele, mindre træer og lign. i containerne, 

der hermed hurtigt bliver fyldt. Vi må have en seddel op på containeren der 

beder brugerne om at finddele deres have-affald, for at minimere 

omkostningerne. Desuden duer stiergen bag på containerne ikke. Det må vi tale 

om leverandøren om.  

 

8. Evt:  

Vi har flere Aske-træer på fællesområdet, der er gået ud eller er ved det. Der er 

”aske-syge” i omløb og grundejere har efterspurgt at få dem fældet. Det kan 

kommunen formegentlig gøre på vores regning. Det må undersøges om det er  

inkl genplantning af nye træer  og om det er vores udgift. Knud undersøger det.  

Alternativt tilbyder Glenn at fælde dem.  

 

Endnu en henvendelse går på om foreningen har mulighed for at begrænse 

antallet af høje træer i haverne, der skygger i naboernes haver. Vi diskuterer 

kort emnet og enes om at komme med en opfordring til at tage hensyn til 

naboerne i den henseende. 

 

Øget kommunikation i området: Vi ønsker at øge kontakten mellem  

grundejerene på tværs af stikvejene. Glenn laver et indlæg til nyhedsbrevet.  

 



 
Fordelingsnøgle: Michael og ? er ved at undersøge om der ligger en 

tinglysning, der  muliggør at vi udligner forskellene i betalinngen af 

vedligehold af fællesarealer.  

 

Medlemskampangne: Vi er forsat interesseret i at øge medlemsprocenten  og 

synes at vi kan tillade os igen at kontakte dem, der  tidl har meldt sig ud nu 

hvor der er en besparrelse på 50kroner i medlemsskabet. (sparret ved at 

grundejerforeningen varetager betalingen af pasningen af fællesarealet). 

Benedikte og Knud arbejder på en kampagne, der støttes af bestyrelsen. 

Benedikte udarbejder en velkomst-hilsen til nye tilflyttere.  

 

Nyhedsbrev-sommer:  

Ca. 1/7. Emner: Sommersjov, Vejformand, ny hjemmeside., kloakspuling, 

”kommunikation” ved Glenn. Imputs til Michael  før 16/6 

 

Næste møde: tirsdag 6/8, Glenn Rugbjegvej 7 


