
Deltagere: 

Thomas, Anders, Benedikte, Daniel, Rolf, Marianne, John, Mark (referent) 

Dato og sted: 6/4-2017 

Afbud: Daniel & Marianne 

Dagsorden og referat: 

Konstituering: 

- Formand: Thomas 

- Næstformand: Anders 

- Kasser: Benedikte 

- Sekretær: Mark 

- Web-redaktør: Marianne 

- Web-programmør: Daniel med hjælp fra Rolf især omkring opfølgning på trailere   

- Trailer kontakt:  evt. HC? John spørger 

- Trailer: John 

Fælles adgang til Dropbox 

 

Opfølgning fra generalforsamling: 

- Generalforsamling, hellere fokus på effektiv møde i stedet for event, ikke længere nødvendigt med 

trailerstatistik, nu er det eftervist at der god brug af trailere. 

- Næste år skal der sikres indbydelse udsendes senest 14 dage før, som det fremgår af vedtægterne 

-  

Opsamling fra generalforsamling: 

- Bedre info om hvad der foregår -> Løbende nyhedsbreve når der er relevant info, enten hvor 

Marianne udseender, eller så der oprettes adgang så alle kan udsende 

- Situation omkring træer på grønne områder -> Afventer kontaktperson ved kommunen, men det er 

kommunen som har beslutning omkring træer. Når der er kontaktperson, kan der laves plan for 

området. Herunder også så der kan komme en tilbagemelding til de folk som har forespørgsler på 

træer tæt på deres ejendom. 

- Situation omkring manglende belysning om natten -> Jill Noll Højvangsvej vil undersøge hvad der 

kan ske. 

- Arrangement for indsamling til multihal -> Hvis nogen har lyst til at lave arrangement vil 

grundejerforeningen gerne støtte op. 

- Snerydning, hvornår igangsættes det -> Thomas tager en snak om hvad der udløser igangsætningen 

af snerydning 

- Privatisering af de tre hovedveje -> Der følges løbende med i hvad der sker på området, der er på 

nuværende tidspunkt ingen konkrete planer. 

- Tilbud på spuling af kloakker -> Der er indhentet priser på fælles rensning, men det er for dyrt, der 

opfordres derfor at alle selv renser brøndene på deres stikveje. Brøndrenser kan lånes hos 

Benedikte. På nogle stikveje gøres det i forbindelse vejes vejfest. 



- Referat og regnskab, tilgængelig på hjemmeside? -> Snarest muligt også fra sidste år, som Thomas 

får skrevet. Mark sender påmindelse til Daniel om referat fra dette års generalforsamling. 

- Trailerordning, der laves registreringssystem til anmærkninger som Excel. Der gives advarsel ved to 

anmærkning og ved tre anmærkninger lukkes folk ude i to måneder.  

- Update på vandsituation ved Rosendalvej/Jarlsmindevej -> Der er ved at blive aftalt møde mellem 

Thomas, Mark, Aarhus Vand og en af de berørte grundejerne. 

- Thomas er i dialog omkring tilretning af den gamle remasti. 

 

Generelt 

- Udfordring med haveaffald som smides i kanten af skoven, der opsættes skilte op om at der ikke 

må smides have  

- Der er lavet aftale med Skousen om at medlemmer af Grundejerforeningen får 30% rabat i 

butikken. 

Events i det kommende år 

- Aftale på plads mht. containere -> Bekræftelse af aftale er ikke endelig.  

- Sankt Hans, 23/6 fredag, holdes igen sammen med Jarlsmindevej. Benedikte og Anders er igen med 

i udvalg og tager kontakt til Jarlsmindevej for at arrangere planlægningsmøde 

- Sommerfest, søndag den 20/8, Kan der laves miniloppemarked for børn som del af sommerfesten 

om formiddagen før maden. 

- Generalforsamling, forventet torsdag den 22/2-februar kl. 20, slut 21.30. 

- Strategimiddag torsdag den 1/6-2017 

Salg i foreningen 

- Rosendalvej 67 

- Rugbjergvej 106? 

Næste møde: 

Tirsdag den 9/5 hos Thomas kl. 20. 

Punkter til næste møde: 


