
Generalforsamling 
 Informationsmøde om energirenovering ved C.F. Andersen & Søn VVS i Aabyhøj 

o Gratis Mester Tjek med besparelse og forbedringer af varme og ventilationssystem 

o Tre typer totalløsninger gennemgået med udregninger for, hvor lang tilbagebetalingstid de 

ville tage 

Konstituering 

 Nicolai Suhr formand, Thomas næstformand, Benedikte kasser, Daniel og John Hansen medlemmer 

og Glenn Jensen samt Anders Sørensen er suppleanter 

 Trailerdrift og retningslinjer for hvordan den skal drives – herunder eventuelle klager 

Container forår 

 23-27 april 

 Status: fin fordeling og ingen overtømte containere 

 Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at minde om, at indholdet så langt tilbage som muligt, 

så andre nemmere kan komme til 

Foryngelse af hegnet langs Skolestien i forbindelse med Smag på Aarhus 

Sankt Hans 23. juni 

 Godt fremmøde, overrasket over børneaktiviteten 

 Overskud på kr. 1184 på øl/sodavand bod 

Opstramning af retningslinjer for brug af trailere og nye tiltag 

 Hovedregel: Skal afleveres i samme stand som de blev overdraget 

 Retningslinjer mere synlige på hjemmesiden 

 Hjemmesiden blev senere opdateret med krav om godkendelse af retningslinjer 

 Opslagtavle (John Gylling) med info om retningslinjer for acceptabel trailerstand er 

 Ny feature: mulighed for 24-timers booking intervaller 

Ændring i bestyrelsen 

 Nicolai trak sig grundet andre prioriteter: 

o Trafikale forhold omkring Jarlsmindevej, lokalråd, motorvejsrampe 

o Spørgsmål, forslag mm herom henvises til Nicolai fra Rosendalvej 1 

 Anders trækker sig ud grundet han er blevet far over sommeren 

 Thomas valgt som ny formand 

Sommersjov 20 august 

 Officiel indvielse af vores ny fællesareal med besøg fra Susanne Christoffersen fra kommunen 

 Frugttræer og buske samt ny legeplads med grill, overdækket spiseplads mm. 

 Grillmad, Ringrider og kagekonkurrence 

Højvangsvej 



 Problem: Veje vest for højvangsvej leder ikke vandet ud på vejen. Ingen kantsten og slidlaget er for 

højt 

 Inspicering: 27. oktober gik vi alle 5 påvirkede veje 

o Repræsentanter: to repræsentanter for Aarhus kommune, VAM og asfaltfirmaet 

o Løsning: Individuelle løsninger til hver enkelt grundejer i forhold til indkørsler, belægninger, 

fliser osv. Information til den enkelte grundejer vil blive sendt ud, når de er 

færdigbehandlet. 

Grønt-udvalg start 

 Første møde i november 

 Medlemmer: Dion Brockdorff, Knud Møller, Jill Rønnow Noll, Arne Kleven (Rugbjergvej) og mig 

 Formål: langsigtet: lave en helhedsplan for de grønne områder, udarbejde guider til 

hensigtsmæssige trætyper, vedligeholdelsesplan af fælles grønne arealer, kontaktliste mht. 

fjernelse af træer mm. 

 Formål kortsigtet: udarbejde forslag til udskiftning af store træer og træer på skolestien/Ormslevvej 

 Formål ad-hoc: håndterer forespørgsler fra medlemmer angående forbedringer, gener mm 

 Planer: Få anlægsgartner ud og gennemgå de grønne områder, og komme med forslag til erstatning 

af træer på skolestien og Ormslevvej 

 Udestående: forespørgsler på fjernelse af træer ved skolestien (nogle for store, nogle for tæt på 

hækken). Mere konkrete svar vil blive håndteret efter måde med anlægsgartner. 

Fastelavn 7. februar med fastelavnsboller, juice, slikposer på Højvangsskolen 

Containere efterår 

 22-26 oktober 

 Det blev vurderet, at behovet var mindre, og bestyrelsen valgte derfor at spare 2 containere 

sammenlignet med sidste år 

o Evaluering: Klager pga. for få i efteråret samt placeringen af samme. Alle veje påvirket 

o Løsning: Antallet af containere vil fremadrettet blive tilpasset jævnfør tilbagemeldinger og 

observationer af behovet 

Forestående arbejde fra sidste år: spuling af kloaker – afventer nyt tilbud fra Aarhus Kloarkservice 

Efterlyses: brøndrensere? 


