
Deltagere: 
Thomas, Marianne, Martin, Benedikte, Rolf (referent) 
Dato og sted: tirsdag den 2. juni hos Benedikte 

 
Dagsorden og referat: 
1) Asfalt højvangsvej 
2) Skt. Hans 
3) Diverse medlemshenvendelser 
4) Trailere 
5) Container evaluering 
6) Privatisering af veje 
7) Grønne arealer 
8) Dato for strategimiddag 

Opsamling fra sidste møde: 
o Nej? 

 

Nye punkter: 
- Asfalt højvangsvej 

o Tilsyn pga. 5 års frist efter henvendelse fra Mark. Thomas undersøger hvad årsagen helt 

konkret er til at det skal undersøges. Inden 30. september 

- Henvendelse fra Glenn Jensen angående tegnekonkurrence om maling af sten ved enden af 

skolestien. Benedikte har korrespondance angående næste skridt. 

- Henvendelse fra Mikkel Munk-Hartge 

o Benedikte vil undersøge  

- Skt. hans 

o Aflyses 

- Sommerfest 

o Afventer nye retningslinjer, men forventes afholdt. 

- Trailer 

o Afventer afløser for trailer 4. Rolf kontakter John angående deadline. Afventer melding på 

foreningen kan komme ud af købet af den tredje trailer, da der pt. Ikke er plads. 

- Container-evaluering 

o Højvangsvej: Alle fyldt 

o Rugbjergvej og Rosendal vej. Enkelte meget fyldte, men stadig plads i ende containere. 

- Forslag fra generalforsamling angående rabat: 

o Vi har ikke nået i denne sæson, men prøver igen i januar 2021. 

- Forslag omkring udlån af maskinger i grundejerforeningsregi 

o Henvendelse fra Peter Vestergaard omkring køb af vertikalskærer og kompostkværn til 

udlån i foreningens regi. Da det erfaringsmæssigt er et stort arbejde omkring 

administration og vedligehold, har bestyrelsen ikke lyst til at stå for dette. Ikke 

motoriserede anskaffelser kan komme på tale. 

- Privatisering af veje 

o Drøftelse omkring mulighed for obligatorisk grundejerforening 



o Vi kontakter Aarhus kommune vedrørende jura og muligheden for at lave obligatoriske 

vejlaug 

- Grønne arelear 

o Hvad er bestyrelsens visioner? Vi graver hver især anlægsgartnerens oplæg samt referat fra 

oplægget frem, for at kunne diskutere hvilke dele af planen vi kan arbejde videre med. 

- Strategimiddag 

o Foreløbig dato d. 19 juni. Marianne og Rolf undersøger spisested. 

 

 

Løse ender: 
Hvem slår græsset ved Orla? 
 
Emne til nyhedsbrev: 

- Græs og ukrudt i regnvandsbrønde 
 


