
 
Referat af bestyrelsesmøde i Stavtrup Grundejerforening 26.08.2015 

 

 

 

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

og Benedikte.  

Referent: Benedikte  

 

1. Referat fra forrige møde: Godkendt.  

- Kloaker: Vi har vedtaget en spuling af kloakkerne ved Århus Kloak-service, 

der ikke har vendt tilbage. John kontakter dem igen. 

- Vi er ikke kommet videre med nyhedsbrevet. Vi bør melde datoerne for 

containere ud. Benedikte undersøger om forbuddet mod sprøjte midler er 

trådt i kraft. I så fald skal det meddeles medlemmerne. 

 

2. Skal suppleanterne deltage i møderne?: Vi tager diskussionen og vedtager 

følgende: Vores trailerbestyrer John har også brug for at deltage i møderne. 

Således deltager en person med særlig tilknytning til bestyrelsesarbejdet i 

møderne, dog uden stemmeret.  Suppleanterne indgår på lige vilkår med 

bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelsens arbejde og kan varetage funktioner 

herunder udvalg under forudsætning af at disse ikke varetager beslutninger af 

særlig vigtig karakter.  Dette er en tilføjelse til vedtægterne og kræver ikke 

godkendelse på generalforsamlingen. Benedikte sørger for at det skrives ind i 

vedtægterne. 

3. Affald i Klokkeskoven og langs skolestien: Der ligger en del 

haveaffald/skovaffald i Klokkeskoven. Vi laver et skriv til at Susanne 

Christoffersen., Århus kommune som står for de grønne arealer, for at komme 

i dialog med kommunen om, hvordan klokkeskoven i fremtiden skal 

vedligeholdes. Vi sætter skilte op i Klokkeskoven og sender et skriv rundt til 

medlemmerne på mail. Ikke-medlemmerne får et brev i postkassen. 

Benedikte står for dette. 

Der ligger haveaffald langs Skolestiens nederste del.  John kontakter den 

grundejer der bor op til problemet langs skolestien. 

4. Trailerordning: John Gylling efterspørger forskellige forbedringer på trailer-

bookningen. Dette har bestyrelsen tidligere bakket op om (og godkendt at der 

vil komme en udgift til forbedring af hjemmesiden) Daniel har større 

forudsætninger for at lave ændringerne end en ekstern ”konsulent”. 



 
Bestyrelsen beslutter at tilbyde Daniel et gavekort på 1000 kr. til et valgfrit 

sted for arbejdet, hvilket Daniel accepterer.  Forbedringerne omhandler bl.a. 

at man som trailer-booker, accepterer vilkårene for modtagelse og aflevering 

af trailere i forhold til rengøring. Vi vil få hængt et billede op ved trailerne, der 

viser hvad acceptabel rengøring er. Derudover ønsk es mulighed for 24 timers 

bookning.  

5. Økonomi: Bestyrelsen orienteres om økonomien, der er god. Der er brugt 

forholdsvis lidt på trailerdrift indtil videre. Vi kan forvente en mindre budget-

overskridelse på aktivitets-budgettet, i det sommerfest, juletræ og fastelavn 

ikke kan forventes at holdes inden for de knap 10.000 kr. der er tilbage. Dette 

accepteres.  Vi mangler fortsat opkrævning fra kommunen for vedligehold af 

de grønne arealer (inkl. den ekstra beskæring, vi selv har bestilt langs 

skolestien) Mange har indbetalt beløbet fra sidste år, da det ved en fejl er 

opkrævet. Vi beslutter at gennemføre kontingent-opkrævning med beløbet 

fra sidste år. Når regningen kommer, må vi tage stilling til om foreningen kan 

dække eller om det skal lægges på næste års opkrævning. Ikke-medlemmerne 

vil modtage særskilt opkrævning fra kommunen. 

6. Sommerfest. Glenn orienterer.  Den glade slagter er bestilt.  Der er planlagt 

aktiviteter. Der er tilmeldt en del til bage-dysten.  Vores formand er forhindret 

i at deltage. Vi må spørger vores næstformand om han vil sige velkommen og 

sige lidt om projektet. Århus kommune forventes ligeledes at holde tale. 

Lokalpressen er inviteret.  Vi mødes kl 10. 

7. Fordeling af bestyrelsesarbejdet.: Vi bør klarlægge hvordan 

bestyrelsesarbejdet skal fordeles.  Når der mellem møderne kommer opgaver 

skriver den, der modtager opgaven eller formanden rundt og der laves en 

hørring omkring opgaven/emnet. Derved fordeles opgaverne. Hvis ingen 

byder ind på opgaven fordeler formanden. 

8. Nicolaj orienterer om at kommunen nu endeligt har besluttet at bygge nye 

ramper til motorvejen ved Stavtrup. Vi forventer støjgener og ønsker 

støjværn, som kommune ikke mener, de skal financierer. Endvidere er en 

fortsættelse af Søskovvej mod Ormslevvej godkendt. 

9. Jarlsmindevej Grundejerforening deltager i en støj måling, der koster dem 

3000 kr. Stavtrup Grundejerforening deltager også gerne og tager del i 

udgiften.   



 
10. Kloaker: Vi har tidligere vedtaget en spuling af kloakkerne ved Århus Kloak-

service, der ikke har vendt tilbage på vores henvendelser. John kontakter dem 

igen. 

11. Evt.: Nikolaj trækker sig som formand til årsskifte for at hellige sig arbejdet i 

Stavtrup Lokalråd. 

12. Glenn orientere om, at der har været uro i nabolaget den senere tid: Cykel- og 

knallerttyverier, unge mænd på knallerter på stierne i høj fart, tasketyverier 

på Brabrandstien mm. Der kan læses mere herom på facebooks ”Stavtrup-

side” Politiet er involveret og opfordre til at grundejerforeningerne orienterer 

deres medlemmer. Anders skriver et udkast til en mail til vores medlemme + 

et opslag på vores facebook-side og prøver at puste lidt liv i vores 

facebookside.  

13.   Næste møde 30/9 kl 20 hos John Hansen, Rugbjergvej 17.  


