
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 04.02.2015 

 
Tilstede:  Glenn, Daniel, Benedikte, John Hansen, John Gylling og Knud.  

 

Referent:  Benedikte 

1. Referat fra sidst. Benedikte Har undersøgt hvad det vil koste at sætte ”pas 

på legende børn- skilte” op på stamvejen. Robuste skilte koster ca. 3000 kr. 

Mindre skilte 770 kr. Vi vender mulighederne for at sætte de billigere skilte 

op på de stikveje, der måtte enes om det, men beslutter at arbejde videre 

på at sætte de store skilte for enden af stamvejene.  

2. Årshjulet godkendes og lægges op på hjemmesiden. 

3. Fastelavn: Bageren leverer gerne fastelavnsboller. John Gylling henter dem i 

Riiskov. Knud giver bageren besked om antallet. Glenn og John H. handler 

ind efter sidste års regning. Knud henter nøglen til skolen. Vi mødes kl 9. 

Knud har plancher med inddeling i aldersgrupper til tøndeslagning + 

termokander. Flere medbringer kaffemaskiner. John medbringer 

kabeltrommel. Glenn siger velkommen.  Invitation er udsendt pr mail samt 

til Grundejerforeningen Jarlmindes formand.  

4.   Generalforsamling.  

Vi vil søge om at blive optaget i ”Smag på Århus”-projektet, hvor 

kommunens område vil blive beplantet med spiselige træer og buske. Det er 

en betingelse, at der er en lokal boger-opbakning. Bestyrelsen er meget 

positiv. Vi arbejder på at få kommunen til at præsentere projektet på 

generalforsamlingen. Knud informerer når han ved mere, og vi regner med 

at sende en mail ud til medlemmerne omkring emnet, så de er 

velorienterede inden generalforsamlingen. Hvis kommunen ikke kan stille 

om, må punktet udgå. Senest i weekenden skal indbydelse ud på mail. 

Benedikte deler ud til dem, der ikke er med på nyhedsbrevet. Årstiden 

Spisehus er bestilt.  

Benedikte skriver et par ord om bankskiftet. 

5. Evt:  

- Vi overvejer fra 2016 at opkræve kontingent omkring årsskiftet frem for i 

april. Dette vil betyde at vi har opkrævet og modtaget kontingentet, når 

Århus Kommune beder os om besked om hvem der er medlemmer og 

hvem der ikke er ikke medlemmer i forhold til opkrævning af gebyr for de 

grønne arealer. Den kommende bestyrelse må afgøre det.  



 
- Festudvalg: Vi ønsker at nedsætte et festudvalg under den nye 

bestyrelse.  

- Ny lov om offentlige veje er på vej. Kommunen forventes at informerer 

bredt, men uvist hvordan.  

- Grundejere har henvendt sig omkring den nye asfalt, der er meget glat i 

frostvejret. Entreprenøren oplyser at det vil bedre i løbet af det første 

par år.   

- Linket til vores snuerydnings-politik virker nu igen på hjemmesiden.  

 

 

  


