
Referat grundejerforeningsmøde 19. september hos Anders 

Til stede: John, Rolf, Anders, Benedikte, Thomas og Marianne 

Afbud: Daniel og Mark 

Referant: Marianne  

 

Trailerordning: 

Generel bedre rengøringsstand efter sidste nyhedsbrev – dog stadig usikkerhed omkring niveauet. 

Spørgeskema om brug af trailerne sendes ud i næste nyhedsbrev, som aftalt på mødet i august. 

John vil gerne have følgende to ting med i nyhedsbrevet 

- Husk at slette din booking/slet overskydende timer, så andre kan få glæde af traileren 

- Husk at vende låsekassen korrekt – Benedikte tager et foto til nyhedsbrev samt et til 

opslagstavlen 

Problemer med parkering af trailer 4 

Skal placeres længst oppe mod volden/længst fra vejen. Forskellige muligheder blev diskuteret, 

herunder markering af båse med træpæle. Det blev besluttet, at vi afventer en eventuel henvendelse 

fra grundejer om nyplacering af trailere med front mod volden i stedet. Rolf producerer nye 

mærkater, der skal tydeliggøre den rette placering af trailerne. 

Medlemskontakt overgår til bestyrelsen 

John ønsker aflastning af hensyn til helbredet. Han tjekker stadig trailerne, men retter kontakt til de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer, såfremt medlemskontakt er nødvendig. Således overtager den øvrige 

bestyrelse kontakten til medlemmerne i tilfælde af konstaterede fejl eller manglende rengøring. 

 

Hjemmeside: 

 Kontaktformular på hjemmeside fjernes – Marianne er i gang 

 Thomas har lokaliseret det manglende referat fra generalforsamling 15 og fremsender til 

Marianne til offentliggørelse på hjemmesiden 

 Er du tilflytter – velkomstbrev på hjemmesiden – Benedikte sender til Marianne 

 Galleri fra sommerfesten – Marianne bøvler med det 

 

Medlemsoversigt 

Marianne sammenkører betalende medlemmer med nyhedsbrevslisten. Benedikte sender oversigt 

over betalende medlemmer til Marianne. 

 

 



Ny kontaktperson ved kommunen 

Thomas har været i kontakt med vores nye kontaktperson ved Aarhus Kommune. Benedikte aftaler 

møde med vedkommende. På dagsordenen er bl.a.: vedligeholdelse af Klokkeskoven, herunder 

farbar stikvej, manglende skiltning og bomme på rema-stien samt en generel forventningsafstemning 

i forhold til vedligeholdelse af de grønne arealer.    

 

Udbedring af diverse: 

 Vandproblematik på Rosendalvej 

 Udskiftning af slidlag på Højvangsvej 22-30 

 Udbedring af hul på Rema-sti 

Nyhedsbrev 

Udsendes snarest – afventer galleri på hjemmeside samt adgang til survey monkey. Indhold:  

 Containere 27.-29. okt: Benedikte sender containerbrev til Marianne 

 Klokkeskoven – politianmeldelse 

 Vand på Rosendalvej 

 Rema-sti 

 Tak for sommerfest – galleri på hjemmeside 

 Brug nyttehaven 

 Trailere: husk at slette og låse 

 Spørgeskema om trailere 

o Hvad bruger du primært trailerne til: 

 Haveaffald, byggematerialer 

 Transport af møbler/nyindkøb 

 Andet 

 Bruger ikke trailerordningen  

 

Afgang fra bestyrelsen 

Daniel har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen takker Daniel for hans store arbejde gennem 

mange år, især med hjemmeside og trailerbooking. Daniel vil heldigvis stadig hjælpe til med 

ordningen, og Rolf vil overtage nogle af arbejdsopgaverne i den forbindelse. 

 

 

Forespørgsel om deltagelse i vælgermøde: 

Grundejerforeningen vil gerne være medindkalder til mødet, men ønsker flere informationer. 

Benedikte tager kontakt igen. 

 

Facebook 



Siden skal lukkes. Ingen i bestyrelsen - ej heller Daniel – har administratoradgang. Marianne har 

kontaktet ukendt administrator af siden og afventer svar. 

 

Radon-tilbud: 

Marianne tager kontakt. Såfremt det er en klækkelig rabat uden administrationsbesvær for 

bestyrelsen, kan vi omtale dette i nyhedsbrevet. 

 

Næste møde:  

Næste møde afholdes 22. eller 29. november hos John med juleafslutning.  

På dagsordenen: 

o Traileropfølgning 

o Hjemmeside 

 


