
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 15.06.2015 

 

Tilstede: Anders, Nikolaj, Thomas, Glenn, John, Daniel, John Hansen, John Gylling 

og Benedikte.  

Referent: Benedikte  

 

1. Referat fra forrige møde: Vi mangler fortsat at ændre vedtægterne.  

2. Skt Hans: Der er styr på planlægningen. Kører lige som sidste år. Alle fra 

bestyrelsen deltager på aftenen. Lars Boje fra Liberal Alliance stiller op som 

næste års båltaler. 

3. Arrangements-udvalget: Består af Glenn + Anne og Stine (2 medlemmer i 

grundejerforeningen).  Udvalget forestiller sig at skulle være primusmotor på 

nye arrangementer. Ønsker en aktiv facebook-side. Vil fx gerne lave en 

månedlig happening med spisning og leg for børnene på den nye legeplads.  

Der skal laves en indvielsesfest af det nye grønne område.   

4. Trailer: Nikolaj og John Gylling har haft en snak om trailerordningen. John 

efterspørger en 24 timers booking kalender og mulighed for at kunne trække 

to trailer ud til reparation ad gangen. Det er muligt at vi køber os til support 

på vores it-system. John oplever at folk ikke melder ind, når der er skader på 

trailerne. Vi vil stramme op på den måde, at skader skal meldes ind lige meget 

hvem, der har påført skaden. Det foreslås at medlemmer der ikke overholder 

aftalerne skal kunne blokeres i vores system, så de ikke kan booke trailere. 

Kun én booking pr dag. Daniel, John G og Nikolaj arbejder videre på det. 

Bestyrelse bakker op om, at det kan koste nogle penge at optimere systemet. 

Målet er at så mange som muligt så glæde af trailerne. John melder ind til 

Nikolaj, hvis der er problemer.  

- Joachin slår græs på pladsen, Benedikte luger ukrudt.  

- John H. har spurgt vandværket om vi må bruge deres plads til 

trailerparkering. Det må vi ikke.  

 

5. Containere. Den nye leverandør fungerer fint. Vi har ikke på mødet tal for 

mængden af affald, men det ligger nogenlunde som sidste år. Der har ikke 

været klager fra leverandøre over, at der stak affald op over kanten af 

containerne.  Til næste forår kan endnu en container undværes på 

Rosendalvej.     



 
 

 

6. Sommerfest  23/8. Festudvalget holder møde inden.  Flere medlemmer af 

bestyrelsen deltager.  

 

Evt:  

 

- Det grønne areal: Blevet lidt forsinket men er godt i gang. Knud er 

primusmotor på bestyrelsens vegne. Nikolaj kontakter Knud.  

- Økonomi: Der er fortsat ikke kommet regning fra kommunen for 

vedligehold af de grønne arealer.  Benedikte rykker for den. Vi har desuden 

selv bestilt fældning af det levende hegn i bunden af skolestien mod 

Højvangsvej som vil komme med på næste års regning.  

- Kloarkerne: Spuling  er bestilt, men nok ikke udført.  John kontakter 

udbyderen og rykker for det.  

- Legende børn-skilte: Mulighederne diskuteres. Det kunne også være 

interessant med vejbump. Nikolaj går videre med det, når Benedikte har 

sendt ham kontakten til kommunen.  

- Vi skriver til de tilgrænsende ved den gamle rema-sti i bunden mod 

Jarlsmindevej, der bedes klippe deres hække ind, så man kan passere frit 

på stien. Skal være udført senest 1/8  

- Det er blevet foreningen bekendt at Århus kommune har vedtaget at der 

ikke må sprøjtes med sprøjtegifte i haverne i Stavtrup. Thomas undersøger 

om det er meldt ud fra kommunen side. Hvis det er, skal det på vores 

hjemmeside og i et nyhedsbrev/rundt på mail.  

- Nyhedsbrev: Næste skal ud i starten af august. Skal indeholde info 

sommerfest, arrangements-udvalgt, det nye grønne område, trailerne og 

evt sprøjtegift + container-datoer. Indlæg skal væres Daniel i hænde senest 

3/8.   

 

 

Næste møde: september. Dato kommer i august.  

Inden da afholdes planlægning af sommerfest. Arrangements-udvalget 

planlægger en dato. Flere for bestyrelsen deltager. Alle deltager på dagen, 

hvis de kan.  


