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Kære Medlem
Hermed det første blad i det nye år. Selv om det er skrevet i 2008 med  de    
referencer vi har til dette år, gør det ikke noget at kigge lidt fremad.

Noter datoerne på de 2 mødeindkaldelser i februar måned: 
Generalforsamlingen og fastelavsfesten.

SFO-lederen på Møllevangsskolen - Lars E. Hansen - har taget sig tid til 
at skrive et indlæg med ideer og praktikker i SFO-ordningen. Det takker vi 
meget for.

Pia Balslev tager et vigtigt emne op mht trafikken i området. Hastigheder og 
almindelig vigepligt er stadig aktuelle emner.

Med håbet om flotte snelandskaber og kun lidt sjappede veje
Steen Borregaard - sb@bioplant.dk
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  Det er blevet december og 
  julen nærmer sig. Jeg kan se,  
  at der i mange haver er sat lys  
  på træer og buske. Det er   
  hyggeligt. 

Jeg sidder også og skriver på indkaldelsen 
til generalforsamlingen d. 25. februar 
2009. Det er første gang, vi skal holde 
generalforsamling på det tidspunkt, men 
det er ikke første gang i foreningen historie. 
Faktisk blev de første generalforsamlinger 
afholdt om foråret.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan 
I finde inde i bladet. Selve materialet til 
generalforsamlingen udsender vi, efter at 
deadline for forslag er passeret, så evt. 
forslag kan komme med i materialet.

Vi har i perioden siden sidste bladudgivelse 
haft en del dialog med NRGi om 
reetablering af vore veje efter gravearbejdet. 

Det sidste vi har hørt er, at NRGi nu har en 
aftale med kommunen om at reetablere 
vejene inden jul, hvis frosten tillader det. Vi 
holde øje og følger op.

Vi har arbejdet på en løsning af 
parkeringsproblemerne i den sydlige del 
af kvarteret. Vi er blevet opmærksomme 
på, at problemet har bredt sig til Duevej 
og Solsortevej, efter at Handelshøjskolen 
har overtaget bygningerne fra 
Musikkonservatoriet. 

Det er en svær situation, og der er i 
øjeblikket ikke fundet en løsning.  Det 
ville være en god ide med et forbud mod 
parkering, men den dialog har vi haft 
på generalforsamlingen, og det er ikke 
gennemførligt. 

Vi arbejder videre og tager gerne mod 
forslag fra grundejerne i området og gerne 
på mail.

Formanden har ordet:
Vi er i gang med at omlægge vores 
hjemmeside, det er et arbejde som 
Nikolai og Mads stå for, og vi glæder 
os til at kunne præsentere den på 
generalforsamlingen. 

Vi arbejder også med at få indført en 
digital dokumentstyring, der vil være en 
lettelse i det daglige arbejde og sikre 
foreningen fremadrettet. I dag ligger 
materialerne hos bestyrelsesmedlemmerne i 
forhold til de funktioner, vi har.

Der er et initiativ i gang omkring ”den 
grønne plads” i den nordlige del af 
kvarteret, (legepladsen). 

Grundejerforeningen er blevet informeret 
om, at der er noget i gang, men er ikke 
blevet inddraget. Det vil være en rigtig 
god ide i fremtiden at henvende sig til 
foreningen og tale om sådanne initiativer, 
inden de sættes i gang. 

Det giver en klarhed over, hvad det handler 
om, og mulighed for at fordele roller i 
forløbet.

Jeg vil ønske alle en god jul og 
et godt nytår og glæder mig til 
generalforsamlingen og den dialog vi skal 
have her.

Hilsen Formanden
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Generalforsamling 2009
           Grundejerforeningen    

              ”FUGLEBAKKEN”
                 Stiftet 1920
               8210 Århus V
              Indkaldelse til
      Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling gen-
nemføres 

             den 25. februar 2009 
               kl.   19.00 – 22.00 
     på Lokalcentret Fuglebakken.

Punkt 1. 
Ankomst og uddeling af stemmesedler

Punkt 2. 
Dagsorden ifølge vedtægterne:

> Velkomst 
> Valg af dirigent
> Formandens beretning
> Fremlæggelse af regnskab
> Indkomne forslag (skal være be-  
          styrelsen i hænde senest 3 uger 
    før generalforsamlingen, altså 
 senest d. 4. februar 2009)
> Budget for 2010 samt fremlæg-
 gelse af det 3-årige budget
> Fastsættelse af kontingent for 
 2010
> Valg til bestyrelsen i henhold til §5 
 samt suppleanter, revisor og revi-
 sorsuppleanter. 

På valg er:

Bestyrelsen:
Tove Thomassen
Steen Borregaard
Trine Grove
Suppleant:
Nikolai Hindrichsen

Revisor:
Jan Rasmussen
Revisorsuppleant:
Lise Hansen 

> Eventuelt

Materiale fra den ordinære generalfor-
samling 2007 ligger på www.fuglebak-
kenaarhus.dk.

I forbindelse med afviklingen af general-
forsamlingen vil der blive serveret et let 
traktement.

Tilmelding skal ske til:

John Hermansen
Fuglesangs Alle 13,
tlf. 86 154698
mail:formanden@fuglebakkenaarhus.dk

Tove Thomassen, 
Nattergalevej 15, 
tlf. 86 169005
mail: kasseren@fuglebakkenaarhus.dk

Vel mødt
John Hermansen (formand)



GRUNDEJERFORENINGEN
Fuglebakken holder igen 
FASTELAVSFEST.

Søndag den 22.02.2009  
kl. 14,00 
på den grønne plads,
hjørnet af Nattergalevej og Falke-
vej.

Så er det nu, at alle, både børn, unge 
og ældre skal til fastelavnsfest på den 
grønne plads. 

Der bliver tøndeslagning for både børn 
og voksne med kåring af kattekonge og 
-dronning.

Endvidere skal hver deltagende familie 
medbringe boller til et fælles bord. Vi 
sørger for kakao.

Vi satser igen i år på godt vejr.

Pris: 15,- kr. pr. barn   
25,-kr. pr. barn (hvor husstanden ikke er 
medlem )

Fastelavsfest 2009

Der serveres pølser og varm kakao mod 
aflevering af forudkøbt billet.

Billetter købes senest søndag  den 16. 
februar hos:

Tove Thomassen, 
Nattergalevej 15
telefon: 86169005

Gitte og Flemming Rasmussen, 
Falkevej 14    
telefon . 86162850

Ann Valsted Rasmussen, 
Svalevej 16     
telefon: 87440375

Tina Grøn Henriksen, 
Fuglesangs Allé 15
telefon: 86152059

Venlig hilsen
Arrangementudvalget   
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Møllevangsskolen - SFO
       Lars E. Hansen - SFO-leder
            lah@aaks.aarhus.dk

”Det bedste til mig og mine venner”

Overskriften på dette indlæg er taget fra en 
af Kim Larsens sange, fordi det passer rigtig 
godt ind i den måde, vi tænker SFO på: Vi 
skal give og gøre det bedste til og for bør-
nene i Møllevangskolens SFO.

Lidt historie:
Efter byrådets beslutning om nedlæggelse 
af fritidshjemmene i Århus kommune pr. 1. 
august 2007 fik vi til opgave at lave en ny 
SFO, der skulle erstatte 4 lokale fritidshjem 
og SFOén på Møllevangskolen. Ikke nogen 
let opgave, men yderst spændende.

Der var megen sorg og vrede både hos 
børn, personale og forældre fra de 4 gamle 
institutioner. Ikke mange troede på, at det 
kunne lade sig gøre at lave en ny SFO med 
det bedste fra de gamle institutioner. 

Vi vidste, at vi ville have mange øjne, der 
fulgte os i den store proces, som vi stod 
overfor. 
Derfor var det også vigtigt, at den nye 
samlede personalegruppe var klar på og 
ville opgaven. Vi gav hinanden hånden på, 
at vi i fællesskab ville løse opgaven til mest 
mulig gavn for børnene. Denne proces står 
vi stadig i. 

SFO nu:
Når jeg som leder ser på det store arbejde, 
der er blevet ydet i det sidste 1½ år, så er 
jeg fuld af fortrøstning for fremtiden og ser 
med glæde se på det, vi allerede har nået.

Her er et kort overblik over, hvad vores nye 
fælles SFO står for.

Vi kan tilbyde børnene og deres venner en 

skolefritidsordning med et meget engage-
ret og veluddannet personale med noget 
på hjertet og en stærk social pædagogisk 
tilgang til deres arbejde og som ved at det 
er vigtigt både at se det enkelte barn og 
fællesskabet, men ikke mindst det enkelte 
barns trivsel i fællesskabet.

Vi ønsker både at give børnene mulighed 
for selv at bestemme, hvad de vil og med 
hvem de vil noget og at tilrettelægge akti-
viteter, hvor børnene ikke har mulighed for 
at melde fra, fordi både aktiviteten og det 
forpligtende fællesskab, der er i aktiviteten, 
har en dybere mening. Hver ting til sin tid.

Vi vil være voksne, der tør sætte tydelige 
rammer for adfærd og samvær og som føl-
ger eventuelle overtrædelser til dørs.

Mangfoldighed:
SFO Møllevangskolen tilbyder det enkelte 
barn en plads i en mangfoldig kammerat-
skabsgruppe, hvor vi ser forskelligheden 
som en gave. 

Vi har børn med forskellige handicaps, børn 
fra forskellige sociale lag, børn som har 
dansk som 2. sprog med rigtig mange for-
skellige modersmål, børn hvis forældre har 
boet i Møllevangen hele deres liv osv. osv. 

Den meget forskellige børnegruppe giver 
de voksne en enestående mulighed for at 
støtte op om, at børnene udvikler forståelse, 
respekt og lydhørhed overfor andre end sig 
selv.

I trygge rammer møder børnene således 
repræsentanter for hele det mangfoldige 
samfund, vi er en del af  - sådan at de kan 
udvikle gode sociale færdigheder, der er så 
vigtige for deres fremtidige liv.

Hvad laver vi:
Et ultra hurtigt overblik over hvad vi laver: 
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SFO-fortsat
0. klasse; her handler det om at skabe tryg-
hed for barnet i forhold til det nye, opbyg-
ning af sociale relationer i klasse-gruppen 
og at give barnet mulighed for at udforske 
den ”store” skole i sin egen takt.
1. klasse; 
videreopbygning af gode og tætte venska-
ber, at give barnet hjælp til at søge det nye 
og uopdagede på skolen og de mange 
aktiviteter som vi tilbyder.

2. klasse; 
vi etablerer drenge- og pigegrupper inden-
for og på tværs af klasser og årgange og 
støtter barnet i at lære at begå sig i socialt 
forpligtende fællesskaber.

0. – 2. årgang holder til på skolen. 

3. og 4. klasse 
flytter på Spættevej, hvor vi fra foråret 2009 
har lokaler i 2 etager i det tidligere fritids-
hjem og børnehave. 

Her fortsætter vores fokus på at skabe gode 
rammer for det enkelte barn og fællesska-
bet, men vi ønsker også at skabe fortrolige 
rum mellem voksne og børn for at give 
mulighed for vigtige snakker om, hvem de 
selv er i børnegruppen, og alt det nye man 
som stort barn skal forholde sig til 

Børnene i 4. klasse er jo de store. De skal 
være gode rollemodeller for de mindre 
børn, have et dejligt fritidsliv og blive klar til 
det nye stor-barns klubliv, som venter.

Aktiviteter:
Vi har rigtigt mange aktiviteter at byde på, 
f.eks. træværksted, musik, glas, idræt, ture, 
leg, spil, dans, samt ude aktiviteter som bål 
og madlavning. 

Aktiviteterne er alle en del af den pædago-
giske strategi og praksis. Så når børnene 
deltager i aktiviteterne, så er vores bagved-

liggende mening, at børnene skal tilegne 
sig ny viden, nye færdigheder, kendskab til 
sig selv og andre, samt udvikle deres per-
sonlighed og sociale færdigheder.

Vi tilbyder også børnene at deltage i vo-
res lektiecafe kaldet Lektiefidusen, hvor 
børnene får hjælp til deres lektier, på det 
vi kalder forældreniveau. Det er altså ikke 
undervisning, men støtte til børnene til at 
få lavet deres hjemmearbejde. Der er faste 
voksne til at løse denne opgave. 

Vi vil gerne, at børnene oplever, at det er 
sjovt og hyggeligt, men holder også barnet 
fast på det, hvis der er indgået en forplig-
tende aftale mellem barn, forælder og 
pædagogen. 

Desuden har vi pædagoger tilknyttet sko-
lens lektiehjælp, som ikke er et åbent tilbud 
på samme måde som Lektiefidusen.

Indsatsområder:
Vi skal i vores pædagogiske arbejde im-
plementere Børn og Ungeforvaltningens 
forskellige indsatsområder, hvilket sker i et 
tæt samarbejde med den øvrige skole.

Vi har derfor fokus på sprog, kost og ikke 
mindst på bevægelse. Vores SFO er blevet 
udpeget til at deltage i et landsdækkende 
udviklingsprojekt, som hedder ”fra SFO til 
idræts SFO”. 

Projektet løber over 1 år, hvor pædago-
gerne deltager i en række kursusdage med 
eksterne instruktører fra bl.a Danmarks 
Idræts Forbund. Imellem disse kursusdage 
arbejder de voksne med at forankre og 
afprøve deres teori i praksis. Vi arbejder 
tæt sammen med Hasle skole og 4 andre 
skoler i Århus. 

Planen er, at når vi er færdige med udvik-
lingsprojektet, så kan vi bruge idræt som et 
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redskab til at løse en række af vores pæ-
dagogiske opgaver. Desuden har vi et stort 
ønske om, at langt flere af vores børn vil 
tage aktivt del i det lokale idrætsliv.

Samarbejde:
Vi betragter os selv som et rigtigt godt sup-
plement til undervisningsdelen på skolen, 
og vi deltager gerne aktivt i undervisningen, 
når det kan gøre en forskel for det enkelte 
barns eller grupper af børns læring og 
trivsel. 

Vi udvikler fortsat dette samarbejde med 
lærerne, fordi vi tror på, at det har stor 
betydning med sammenhæng i hele barnets 
dag. 

Vi vil udnytte de forskellige kompetencer 
som pædagoger og lærere har i et sam-
arbejde, som bygger på ligeværdighed 
og udnyttelse af resurserne på den bedst 
mulige måde, men altid med udgangs-
punkt i, at det skal gøre en forskel 
for børnene.

Alt dette skal selvfølgelig ske i et tæt 
samarbejde med forældrene på en 
måde, som viser, at vi i skolen arbej-
der ud fra Århus kommunes fælles 

SFO-fortsat
værdier om respekt, troværdighed og en-
gagement. 

Forældrene er dem, der kender det enkelte 
barn bedst. Pædagogerne arbejder med 
børnenes udvikling og dannelse ud fra en 
professionel vinkel. Vi kan noget forskelligt 
– men har det fælles mål at sikre, at bør-
nene trives  - også i SFO. 

Lars Hansen, SFO-leder
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HASTIGHEDEN I KVARTERET!

Det har i mange år ligget mig på sinde, at 
kommentere det dybt uansvarlige i, at folk 
i kvarteret kører med urimelig høj hastig-
hed. 

Jeg bor for enden af Duevej og har udsigt 
til T-krydset ved Vagtelvej. 

Her kan jeg mange gange om dagen 
observere, at biler som muligvis kom-
mer nede fra bunden af Vagtelvej, har 
accellereret til meget høj fart og ”højre 
vigepligt?” synes folk at tænke, ”hvad er 
det?”. 

Jeg har endnu ikke set nogen der overhol-
der højrevigepligten her i kvarteret - man 
suser lige forbi i fuld fart. 

Det samme sker, når biler kommer nede 
fra Duevej, så tager mange svinget i høj 
fart tilsyneladende uden tanke for, om der 
er en fodgænger eller et barn på cykel 
rundt om hjørnet, hvilket der ofte fore-
kommer. 

Duevej og Vagtelvej er rent faktisk en 
skolevej, hvor rigtig mange børn går hver 
dag. Der er faktisk også ældre gangbe-
sværede i kvarteret, som måske ikke kom-

mer så hurtigt frem eller ikke kan flytte sig 
så hurtigt for bilerne.

Mit budskab er kort fortalt, at jeg har den 
helt klare opfattelse, at farten skal sættes 
ned til 20 km/t eller mindre hvis forholdene 
kræver det. 

Man skal overholde højrevigepligten og i 
det hele taget respektere medtraffikanter, 
hvadenten de er i bil eller på cykel og vise 
meget mere hensyn til børn og ældre. 

Dette hensyn mener jeg ikke bliver opfyldt 
så længe at forholdene er som de er nu. 

Personligt kunne jeg også ønske mig traf-
fikdæmpning, specielt på en så traffikeret 
gennemgangsvej som Vagtelvej, så det 
ikke bliver så attraktivt at accellerere. 

Men der er muligvis flere veje, man med 
fordel kunne lave traffikdæmpning på. 

Venlig hilsen

Pia Balslev 
Duevej 22  

 

Indlæg fra Pia Balslev



Kære grundejere på Fuglebakken

Godt nytår.  
Så er det tid til igen at skulle betale 
kontingent. 

Som I kan se, er kontingentet det sam-
me som sidste år. 

Kontingent for tinglyst medlemskab:  
kr. 400,- 

Kontingent for frivillig medlemskab: 
kr. 150,- 
 
Kontingentet er for perioden: 
01.01.09 - 31.12.09. 

Rettidig betaling er 01.02.09 
 
Vi vil gerne takke dem, der sidste år 
hjalp os med navn og adresse samt e-
mail. 
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Kontingent 2009
Vi håber, at flere vil hjælpe os i år, så 
det kan lette vores arbejde med udde-
ling af diverse materialer. 
 
Der vil igen i år være mulighed for at 
betale kontingentet kontant. 
I ugerne 4-5 og 6 mellem 18,00 og 
19,00 kan der betales hos kassereren 
Tove Thomassen, nattergalevej 15.

Husk at have aftalte penge og med-
bring girokort.
 
Vi takker for hjælpen og håber på et 
godt år for vores forening.
 
Med venlig hilsen
Tove Thomassen

2 generationer i sneen 
sidste vinter

Svend & Køppen
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Bestyrelsesmøder

Løst & Fast:
Nye Medlemmer:

Bestyrelsesmøder afholdes fra kl. 19 -21.30 
privat hos Tove Thomassen (hvis ikke andet 
er annonceret). Punkter til dagsorden skal 
være sekretæren i hænde senest 10 dage 
før. 
Dagsorden skal udsendes senest 8 dage 
før, og referat tilsendes senest 8 dage efter 
mødet.

Medlemsblad

Historisk eftermiddag

Generalforsamling

Generalforsamlingen 2009 indkaldes i 
forbindelse med bladet i januar måned.
Se deadlines for forslag samt diverse datoer 
på bagsiden samt inde i bladet.

Bladet udsendes minimum 4 gange hvert år. 
Materialer til bladet skal indsendes senest 
dagen før deadline (se bagsiden).

Materialet modtages helst pr. mail, men alt 
materiale/gode ideer etc. modtages gerne.

Historisk eftermiddag er en travetur i kvar-
teret, hvor kvarterets historie fortælles af 
dem, der har oplevet den. 
Den historiske travetur er en årlig tilbage-
vendende begivenhed, som regel med en 
stor opbakning.
Traveturen er fra kl. 13  til 15. Der afsluttes 
med en forfriskning.

Annoncer:
Lige en ekstra reklame for muligheden 
for at få annoncer her i bladet. 

Dette gælder for lokale handlende.

Annoncerne kan primært tegnes af ejer-
foreningens medlemmer.
Pris pr. år: kr. 600,00

Annoncen vil også vises på vor hjem-
meside.

Henvendelse: Steen Borregaard: 
sb@bioplant.dk 

Nye Medlemmer.

Vi vil gerne byde velkommen til følgende 
nye beboere.

Fuglesangs Allé 41 
Fuglesangs Allé 55
Solsortevej 3B

Skulle nogle mod forventning ikke have 
fået overdraget medlemsmappen, er I 
velkomne til at kontakte undertegnede.

Mvh
Tove Thomassen
www.aarhusseashop@mail.dk,
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Formand:
John Hermansen
Fuglesangs Allé 13 - tel. 8615 4698
formand@fuglebakkenaarhus.dk

Næstformand/sekretær:
Trine Grove
Nattergalevej 22 - tel. 8610 1768
trine.grove@gmail.com

Visuelt miljø:
Ulla Møldrup 
Fasanvej 25 - tel. 8610 7601 
ulm@sks.aaa.dk

Kasserer - Nye medlemmer:
Tove Thomassen
Nattergalevej 15 
tel. 8616 9005/8678 6111
aarhusseashop@mail.dk

Bladet/Kommunikation:
Steen Borregaard
Ørnevej 8 - tel. 8615 0643
sb@bioplant.dk

Snerydning og eksterne udvalg: 
(Højtryksrenser)
Ib Langaa Sørensen
Duevej 18 - tel. 8615 3235
langaa@stofanet.dk

Vej og kloak:
Claus Navntoft
Fasanvej 30 - tel. 8615 3080
navntoft@x3080.dk

Revisorer: 
Svend Asmussen (Blåmejsevej 7)
Jan Rasmussen (Vagtelvej 13 B)
Revisorsuppleant: 
Lise Hansen (Nattergalevej 37) 

  Bestyrelse Kalender

1. suppleant/Webassistent:
Mads Hald (Blåmejsevej 32) - tel. 8615 1242
mha@kprconsult.dk
Webmaster/ 2. supleant:
Nicholai Hindrichsen (Falkevej 10) - tel. 8619 
5221
webmaster@fuglebakkenaarhus.dk
nicholai@nozebra.dk
Webassistent:
Kim Ågaard Larsen (Fuglesangs Allé 53)

Oktober kvartal

Juli kvartal

Januar kvartal 2009

Bestyrelsesmøde...............................16. sep
Deadline for materiale til bladet .......26. sep

Medlemsblad...................................17. okt
Fællesarrangement.......................... 29. okt
Bestyrelsesmøde..............................18. nov
Deadline for materiale til bladet .........8. dec

Medlemsblad...................................12. jan
Bestyrelsesmøde...............................27. jan
Deadline for materiale til generalforsamling 
......................................................31. jan
Materiale til generalforsamlingen udsendes 
......................................................13. feb
Generalforsamling...........................25. feb


