
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 5/8-13 

Tilstede: Knud, Folmer, Michael, Daniel , John og Benedikte. Afbud fra Glenn. 

Referent: Benedikte 

1. Opfølgning fra sidste referat: Intet 
 

2. Skt. Hans: Fint arrangement. Overskud på godt 1500 kr. til hver forening . Der var 
igen i år ikke gode lydforhold. Ærgerligt at ikke alle kan høre talen.  Der har været en 
henvendelse fra en nabo på Søskrænten der klagede over røg fra bålet i dagene 
efter.  
 

3. Opfølgning på nyhedsbrev sommer 2013: Der er 78,9% af dem, der har modtaget 
brevet elektronisk, der har åbnet linket. Der er kommet flere nye tilmeldinger til det 
elektroniske nyhedsbrev. Der er fortsat ca 80 husstande der ikke er tilmeldt og skal 
have brevet i papirform. 
 
   

4. Hjemmesiden: Der er lidt mangler, der vil blive udbedret men hjemmesiden 
fungerer og er en anelse billigere end den tidligere side. Der er lave statestik over 
besøgene på siden, aktuelt ca 7 individuelle besøg dagligt. Flere lige efter 
nyhedsbrevet .  Der er endnu ikke megen aktivitet på vores face-book-side. Vi skal 
være obs på om de mails folk sender til foreningens mail også ses og besvares. 
Aktuelt videresendes de alle til Knud der dog kan bede øvrige 
bestyrelsesmedlemmer om at besvare at efter indhold og tid.  
Det er meningen at alle bestyrelsesmedlemmer skal kunne lægge info op på siden, 
dog efter af formanden har godkendt det og de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal 
efterfølgende orienteres. 
  

5. Fællesarealer: Der er kommet flere henvendelser fra grundejere, der undrer sig over 
den manglende vedligehold  af fællesarealerne. Der er højt græs, træer, der er gået 
ud samt vildvoksende levende hegn.  Knud har kontaktet kommunen, der varetager 
denne opgave for os mod betaling, men som er kender at ISS ikke udfører opgaven 
tilstrækkeligt. Dog er vedligehold af det levende hegn ikke en del af aftalen med 
kommunen. Der er efterfølgende blevet slået græs flere gange og Knud afventer en 
beskrivelse fra kommunen af hvad vi kan forvente af vedligehold. Desuden vil ISS 



udarbejde et tilbud omkring foryngelse fa det levende hegn, der altså ikke falder ind 
under den nuværende aftale med kommunen. Tilbudet skal bruge til at tale med 
kommunen om hvorvidt de vil varetage det mod betaling. Vi skal i bestyrelsen have 
diskuteret hvorvidt det er en udgift foreningen vil påtage sig, i hvert fald delvist, da 
vi vurderer at området er til gavn og glæde for de fleste grundejere.  
 

6. Fordelingsnøgle (i forbindelse med fordeling af udgifter til ovenstående vedligehold 
på den enkelte grundejer) Knud undersøger ved Århus kommune om man kan 
ophæve den skæve fordeling af udgifterne 
 
 

7. Vejformand: 3  har meldt sig.  
 

8. Sommersjov: 25/8 med tilmelding på mail med frist 21/8. Michael laver et udkast til 
en invitation, der skal sendes elektronisk, lægges på hjemmesiden og sættes op på 
vejene/stierne i lamineret udgave.  Skal gerne ud denne weekend. 
 
Aktiviteter: Rindridning, sækkevæddeløb ”byg-et-tårn”. Dertil følgende (der ikke skal 
præmieres): rundbold. Michael undersøger om han har et bat. John har bolde. Knud 
har petanque, Daniel har et vikingespil. Knud spørger Vam om sponsorgaver 
 
Traktement. Der er købt øl/sodavand. Menuen lyder på pølser og ”krudtugler” 1,5 
stk pr mand af hver, salat, flutes og kartoffelsalat. Dertil skal købes ketchup, 
remoulade, sennep, service inkl kaffekopper og servietter.  Daniel meddeler Jorn 
deltager antallet efter fristen 21/8 og John handler ind. Maden tilberedes af Johns 
kone + Benedikte + gerne en mere om formiddagen. 
Grill:  John spørger om vi igen kan låne forboldklubbens.  
Kaffe: John køber kaffen og lejer en maskine. Joachim har kander.  
Kage: Knud spørger bageren 
Folder har isblokke som han levere til Daniel.  
Daniel køber en murebalje og Benedikte stiller med sin til køl af sodavand+øl. 
Telte: Ligger hos Joachim 
Borde: Benedikte spørger om vi kan låne dem fra skt. Hans. 
Pølser: Folmer har lavet en god aftale med Rema om at købe pølser der. Spørger 
også efter en sponsor-præmie.  

 



 

  

 


