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Kære Medlem
Dette er vort sidste ordinære medlemsblad. Det har været hyggeligt at arbejde 
med, men nu overgiver vi os til det digitale medie.

Information til vore medlemmer vil fremover gives på vor hjemmeside: www.fugle-
bakkenaarhus.dk

Vil man have besked pr. mail, når der er ny information fra bestyrelsen mv., er 
det nødvendigt at vi modtager Jeres mail-adresse.

send Jeres e-mail, navn og adresse til sb@bioplant.dk snarest.

God Sommer
Steen Borregaard

sb@bioplant.dk

Fuglebakken
GRUNDEJERFORENING
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  Så er bestyrelsesåret 2012  
  skudt i gang. I år er det med 
flere, nye ansigter i bestyrelsen, og dette 
har allerede givet sig udslag i nedsættelse 
af nye udvalg med særlige opgaver for det 
kommende år. Du kan læse mere herom 
længere inde i bladet.

Det tegner til at blive et begivenhedsrigt år i 
kvarteret og i foreningen. 

Aarhus Vand er fortsat i gang med udskift-
ning af vandledninger, og senere på året 
planlægger Aarhus Kommune at påbe-
gynde en udskiftning af kloakkerne i kvar-
teret. Forhåbningen er, at dette vil give os 
lejlighed til at få foretaget en større renove-
ring af vejene, hvor udgiften delvist vil blive 
dækket af Aarhus Kommune, men det vil 
de kommende måneder vise. 

Igen i år planlægger vi at udvide de sociale 
tilbud i foreningen, og vi vil gøre en større 
indsats for at informere ud om arrange-
menterne i passende tid i forhold til sidste 
år. Så hold øje med din postkasse og/eller 
mailboks.

Endeligt vil jeg på bestyrelsens vegne gerne 
sige tak til de grundejere, der deltog i ge-
neralforsamlingen 2012. Det er vigtigt for 
os at få feedback på vores arbejde, så send 
gerne ris og ros til os i løbet af året også.

Vi glæder os til arbejdet i det nye bestyrel-
sesår, og vi håber, at vore medlemmer vil 
tage godt imod de nye tiltag.

Hilsen
Formanden
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Referat fra generalforsamlingen 2012
Mandag den 27. februar, 2012, blev der afholdt 
Ordinær generalforsamling på Lokalcenter  
Fuglebakken.

Dagsorden.
1. Velkomst.
a. Formand Trine Grove bød velkommen.

2. Valg af dirigent.
a. Claus Nauntoft foreslået af bestyrelsen; Claus 
 Nauntoft godkendt og kunne efterfølgende  
 konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt 
 med rette varsel ifølge vedtægter (trods  
 manglende datering af indkaldelse til  
 generalforsamling)

3. Formandens beretning.
a. Formandens beretning fremlagt. Se bilag til 
 indkaldelse til generalforsamling, hvori for 
 mandens beretning kan læses.
l. Fokuspunkter: visuelt miljø (bl.a. vej og kloak), 
 elektronisk kommunikation, sociale arrange 
 menter (f.eks. fastelavn), etablering af nye 
 vandledning (v. Aarhus Vand), bestyrelsen  
 2012 (bl.a. vedtægtsændring ang. antal af 
 bestyrelsesmedlemmer).
b. Spørgsmål/kommentarer
l. Etableringen af vandledning – forløb godt 
 ikke mindst takket være Munck
ll. Hvad skal der ske med lageret af bøger; dette 
 vil være op til den kommende bestyrelse.
lll. Der kan med fordel fokuseres på kommuni 
 kation om bl.a. de sociale arrangementer 
 f.eks. via foreningens web page og e-mail.
lV. Vejproblematikken – vejene kunne stadig  
 ønskes i bedre stand; et medlem opfordrede 
 bestyrelsen til at arbejde på en mere perma 
 nent og gennemgribende renovering af kvar 
 terets veje. Der har tidligere været indhentet 
 tilbud, hvilket den gang ca. ville koste grund 
 ejerforeningskontingentet i hen ved tyve år. 
 Problematikken vil blive behandlet i forbindelse 
 med forestående renovering af kvarterets 
 kloaker (arbejdet forventes ifølge Aarhus 
 Kommune igangsat i efterår 2012 i kvarterets 
 sydlige ende). 

4. Fremlæggelse af regnskab for 2011.
a. Regnskabet gennemgået. Se bilag til indkaldelse 
 til generalforsamling, hvori regnskabet kan 
 læses. Foreningens økonomi ser overordnet 
 fornuftig ud.

b. Spørgsmål/kommentarer
l. Opfordring til at gøre det nemmere at imøde 
 komme ønsker om at blive medlem af foreningen 
 for grundejere ud til offentlig vej.

5. Indkomne forslag.
a. Forslag til vedtægtsændringer (se bilag til  
 indkaldelse til generalforsamling). Det har 
 været en udfordring at finde tilstrækkelig med 
 kandidater til bestyrelsen og derved en fuld 
 tallig bestyrelse. Der stilles derfor forslag om 
 en vedtægtsændring, som gør det mulig for 
 bestyrelsen at udpege/spørge medlemmer om 
 deltagelse i bestyrelsen, så bestyrelsen bliver 
 fuldtallig iflg. vedtægter. Forslaget vedtaget. 

6. Budget for 2012 og 2013.
a. Budget præsenteret for 2012. Se bilag til ind 
 kaldelse til generalforsamlingen. Budgettet 
 godkendt.
l. Spørgsmål til enkelte udgiftsposter i budgettet. 
b. Budget for 2013 præsenteret.

7. Fastsættelse af kontingent for 2012. 
a. Bestyrelsen forslår at øge kontingent til vej, 
 kloak og sne med 50 kr til 500 kr og en ned 
 sættelse af kontingent for medlemskab af for- 
 eningen med 50 kr til 100 kr.
 Forslag vedtaget.

8. Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt sup 
 pleanter, revisor og revisorsuppleant.
a. På valg var: Louis Nilsson, Ulla Møldrup, 
 Britta Meyer og Peter N. Mørch.
 Louis Nilsson genopstiller og vælges. 
 Thomas Mikkelsen, Mariann Padkær og  
 Allan Timmermann bliver dertil valgt ind i  
 bestyrelsen.
b. Keld Kibsgaard på valg som suppleant; valgt 
 som 2. suppleant. Britta Meyer fortsætter 
 som 1. suppleant.
c. Revisor Sven Asmussen og revisorsuppleant 
 Lise Hansen genopstiller og genvælges.

9. Eventuelt.
a. Endnu en opfordring til bestyrelsen om at 
 være opmærksomme på vejene i forbindelse 
 med renoveringen af kloak.
b. Mere rullepølse næste år!

Bemærkninger: antal deltagende medlemmer 
25 (offentlig vej 3, privat fællesvej 22), 36 pax.

/referent peter n. mørch
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Budget Budget Regnskab Regnskab
2013 2012 2011 2010

Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening

Indtægter
Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk 132.500 0 132.500 0 118.800 0 79.200 0
Kontingent, foreningen - obligatorisk 0 26.500 0 26.500 0 39.600 0 39.600
Kontingent, foreningen - frivillig 0 4.900 0 4.900 0 7.350 0 8.550
Renteindtægter, bank 1.000 500 1.000 500 2.442 1.046 769 329
Indtægter ved salg af bog 0 0 0 1.500 0 800 0 3.055
Øvrige indtægter (mægler, annoncer m) 0 2.500 0 2.500 0 5.400 0 5.300
Indtægter i alt 133.500 34.400 133.500 35.900 121.242 54.196 79.969 56.834

Omkostninger
Vej/kloak/sne
Vedligeholdelse,  vej 80.000 0 10.000 0 54.395 0 0 0
Vedligeholdelse, kloak 60.000 0 60.000 0 55.893 0 21.844 0
Snerydning 30.000 0 30.000 0 1.781 0 17.809 0
Trafik/miljø 2.000 0 2.000 0 0 0 2.750
I alt 170.000 2.000 100.000 2.000 112.069 0 39.653 2.750

Arrangementer
Fastelavn 0 2.500 0 2.500 0 1.392 0 1.379
Travetur 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0
Øvrige arrangementer 0 1.000 0 1.000 0 85 0 0
I alt 0 5.000 0 5.000 0 1.477 0 1.379

Kommunikation
Medlemsblad 0 5.000 0 10.000 0 8.654 0 15.608
Hjemmeside 0 5.000 0 5.000 0 1.290 0 1.095
I alt 0 10.000 0 15.000 0 9.944 0 16.703

Administrationsomkostninger
Kontorartikler m.v. 0 4.000 0 4.000 0 3.004 0 1.882
Forsikringer 0 2.500 0 2.500 0 2.419 0 2.295
Regnskabsprogram 0 500 0 500 0 0 0 0
Porto og gebyrer 0 200 0 200 0 25 0 225
Bestyrelsesmøder 0 3.000 0 3.000 0 1.395 0 316
Generalforsamlingen 0 7.000 0 7.000 0 6.869 0 8.560
Kontingenter 0 0 0 0 0 0 0 0
Historisk udvalg 0 0 0 0 0 0 0 0
Udgivelse af bog 0 0 0 35.397 0 614 0 3.148
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0 0 495
I alt 0 17.200 0 52.597 0 14.326 0 16.921

Omkostninger i alt 170.000 34.200 100.000 74.597 112.069 25.747 39.653 37.753
Årets resultat -36.500 200 33.500 -38.697 9.173 28.449 40.316 19.081

Balance
Aktiver

Kassebeholdning 18 547
Danske Bank - Budget 15.356 6.912
Danske Bank - Aftaleindskud 171.432 334.339
Danske Bank - Toprente 200.503
Danske Bank - Bogen 0 9.056
Likvider i alt 417.509 387.309 350.854
Lagerbeholdning af bogen 0 35.397 36.011
Aktiver i alt 417.509 422.706 386.865

Passiver
Egenkapital, forening

Egenkapital primo 88.575 160.126 141.045
Overført til vej/kloak/sne 0 -100.000 0
Årets resultat -38.697 28.449 19.081
Egenkapital ultimo 49.878 88.575 160.126

Egenkapital, vej/kloak/sne
Egenkapital pimo 334.131 224.958 184.642
Overført fra foreningen 0 100.000 0
Årets resultat 33.500 9.173 40.316
Egenkapital ultimo 367.631 334.131 224.958
Skyldige omkostninger 0 0 1.781
Passiver i alt 417.509 422.706 386.865

Regnskab-Budget
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§1   Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Fuglebakken”, og foreningens adresse er den til enhver tid værende 
formands.

§2   Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser på Fuglebakken, herunder sørge for forsvarlig vinter-
vedligeholdelse af veje samt at virke for, at de private veje og de tilhørende rendestenskloakker holdes i vedligeholdt, 
brugbar og forsvarlig stand.
Foreningen skal således sørge for, at der efter behov udføres det arbejde, der er nødvendigt for at nå dette mål.

§3   Enhver grundejer på Fuglebakken kan optages som medlem af foreningen.

§4   Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårsvis.
Kontingentet består af et grundbeløb, der dækker medlemskab af grundejerforeningen og et beløb til vedligeholdelse af 
veje og kloaker, herunder vintervedligeholdelse, som omtalt i §2.
Opbygges en formue i foreningen, skal det af regnskabet fremgå, hvilken del af formuen, der hidrører fra de indbetalte 
beløb til vedligeholdelse af veje og kloaker samt vintervedligeholdelse, og hvilken del af formuen, der hidrører fra grund-
beløbet. Formue, der vedrører vej, kloak samt vintervedligeholdelse kan kun anvendes til dette formål, medmindre en enig 
generalforsamling beslutter andet.

§5   Foreningens bestyrelse skal bestå af 5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsen råder over og er ansvarlig for foreningens 
midler i overensstemmelse med lovgivningen og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 2 år. Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan 
vælges det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer, har de faktisk valgte bestyrelsesmedlemmer sammen med den afgående 
bestyrelse efter almindelig flertalsbeslutning ret til uden forudgående indkaldelse til ny generalforsamling at udpege det 
fornødne antal yderligere bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens medlemmer, så bestyrelsen består af 5 eller 7 med-
lemmer.
Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant. Suppleanterne vælges for 2 år af gangen. Ind-
træder en suppleant i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger suppleanten bestyrelsesmedlemmets valgperiode.
Foreningen har 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år af gangen. En revisor og revisorsuppleanten 
er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

§6   Foreningen afholder generalforsamling hvert år i februar. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. 
Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

   1. Valg af dirigent
   2. Forhandlingsbogen
   3. Formandens beretning
   4. Fremlæggelse af regnskabet
   5. Fastsættelse af kontingent
   6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen)
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 samt suppleant, revisor og revisorsuppleant
   8. Eventuelt

§7   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 20 medlemmer 
skriftligt anmoder bestyrelsen derom med angivelse af forhandlingsemne. I så fald skal den afholdes senest 1 måned efter, 
at anmodningen derom er fremsat.

§8   Både ordinær og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtige, uanset de mødtes antal, og de forelagte 
sager afgøres i almindelighed ved simpelt stemmeflertal. Til forandring af vedtægterne eller vedtagelse af nye vedtægter 
kræves, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hver husstand deltager med 1 stemme.

§9   Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder anledning dertil, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer for-
langer det. Der føres protokol over alle forhandlinger.

§10   Foreningens regnskabsår er fra 1/1 - 31/12. Kassereren står for alle foreningens indtægter og foretager alle dens 
udbetalinger efter anvisning fra formanden. Over for pengeinstitutter tegnes foreningen af formanden sammen med 
kassereren.

§11   Skulle der komme forslag om ophævelse af foreningen, skal dette udtrykkeligt angives i indkaldelsen til generalfor-
samlingen. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende 
stemmer derfor. 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men 2/3 af de mødte ønsker sagen fremmet, skal der senest 1 måned efter 
indkaldes til ny generalforsamling. Denne er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, uanset de mødtes antal. Ved evt. 
ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. oktober 1978 
§§ 2 og 5 ændret i 1997 
§§ 4, 5, 6 og 10 ændret den 25. oktober 2001.
§§ 6 og 10 ændret den 24. oktober 2007.
§§ 5 ændret v generalforsamlingen 2012

Vedtægter Fuglebakken
GRUNDEJERFORENING
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Arbejdsfordeling i bestyrelsen 2012
Nye medlemmer:
 Kontakt til nye medlemmer, udlevering af velkomstbrev mv.

Tove Thomassen
Trine Grove

Kommunikation
 Hjemmesiden, blad, e-mail, elektronisk nyhedsbrev andre udgivelser 

Thomas Mikkelsen
Allan Timmermann
Steen Borregaard

Arrangementer
 Organisering og gennemførelse af fastelavnsfest i 2013 samt andre arrangementer, 
 hvervekampagner mv.

Mariann Padkær
Tove Thomassen 

Trine Grove
Steen Borregaard

Veje, kloak og sne
 Kontakt til DanJord, spildevandslednings-projekt  ved vej kloak mv.

Louis Nilsson
Tove Thomassen

Allan Timmermann

Økonomi
 Regnskab og budgetlægning, medlemskartotek 

Tove Thomassen 
Allan Timmermann 
Steen Borregaard

Bestyrelsesmøder
 Indkaldelse, ordstyrer, referat og forplejning

Trine Grove
Louis Nilsson

Tove Thomassen
Generalforsamlingen
 Organisering, materialer og 
 indkaldelse til generalforsamlingen

Trine Grove
Mariann Padkær
Tove Thomassen

Naboorientering
 Reagere på kommunens henvendelser

Trine Grove
Louis Nilsson
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Som ny i bestyrelsen
  ”Måske bare et naivt ønske”

  Som nylig indvalgt i besty-
  relsen har jeg gjort mig  
  nogle tanker om, hvordan i 
alverden jeg havnede der. 

Ja, jeg har endda spurgt mig selv: ”Hvorfor 
overhovedet lade sig vælge ind i Grund-
ejerforeningens bestyrelse og så endda som 
frivilligt medlem af selv samme forening? 
Jeg bor på Fuglesangs Allé og behøver jo 
slet ikke at være med”.

Selvfølgelig skal jeg være med. Jeg synes 
nemlig det er hyggeligt at mødes i grund-
ejerforeningen. 

Jeg mener dog, der kunne tages initiativ til 
flere fælles arrangementer, og det er det, 
jeg gerne vil forsøge. 

Jeg er selv meget glad for vores årlige fas-
telavns arrangement. Her er netop en god 
mulighed for at hygge sig lidt og få en god 
snak. Men er der ikke også plads til et par 
andre arrangementer? 

Den tidligere bestyrelse har allerede taget 
initiativ til forskellige aktiviteter og det vil vi 
i den nye bestyrelse følge op på og tilmed 
se, om vi kan videreudvikle lidt. 

Arrangementerne kunne f. eks. være en 
hyggedag på legepladsen, en skovtur, et 
spændende foredrag om området, køkken-
haven, sund livsstil, håndarbejde, ukrudts-
bekæmpelse, osv. osv. Alle muligheder er 
i princippet åbne – så har du et forslag, er 
du meget velkommen til at ringe til mig på 
20 25 55 42 eller sende mig en Email på 
padde@mesk.dk

Et ønske om flere fællesarrangementer 
– med opbakning fra flere grundejere – er 
grunden til, at jeg er endt i bestyrelsen. 

Måske bare et naivt ønske – men forsø-
ges, det skal det, og jeg glæder mig til at 
komme i gang.

Håber vi ses!
Mariann
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Grundejerforeningen har fået en henvendelse 
fra en grundejer angående regler for afbræn-
ding af haveaffald. Da der er kommet nye reg-
ler, vil vi henlede opmærksomheden på dette 
som en generel information. 

Vi skal gøre opmærksom på, at vi bor i byzone. 
Eventuelt klager skal gå til Affald varme, som så 
vil tage sig af henvendelserne.

Vedrørende forespørgselen om lovgivning som 
regulerer afbrænding af affald herunder ha-
veaffald er dette Bekendtgørelse nr. 1415 af 
12/12/2011 § 47 stk 1-4.
Heri angives det, at afbrænding af haveaffald 
ikke må forekomme i byzoner og sommerhus-
områder. 

Således er det ikke tilladt at afbrænde dette an-
det end Skt. Hans aften. 
Bemærk at afstandskrav til bygniger etc. skal 
overholdes. 
Vedhæftet er et link til bekendtgørelsen på Ret-
sinfo.dk:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=139654

Med venlig hilsen
Christian Nørskov Poulsen
Aarhus Brandvæsen
Tilsyn og Myndighed
T  :    8676 7676 /Direkte: 8676 7700
@:    chnp@aarhus.dk

Arbejdet med udskiftning af vandledninger er 
fortsat i gang i kvarterets sydlige del, mens pro-
jektet i den nordlige del blev endeligt afsluttet 
med en fælles gennemgang af det udførte arbej-
de. Gennemgangen gav anledning til enkelte an-
mærkninger, og disse vil blive udbedret snarest.

Der er bevilliget en fejning af den nordlige 
del af kvarteret i dette forår. Når dato for fej-
ningen er kendt, vil den blive meldt ud på 
hjemmesiden. Alle opfordres til at holde ve-
jene ryddet på tidspunktet for fejningen.

Der var truffet aftale med Aarhus Vand om, at bro-
sten, som blev fjernet under gravearbejdet, skulle 

Afbrænding af haveaffald

Status på Århus Vand
genetableres. Imidlertid er dette ikke blevet gjort 
alle steder, da Aarhus Vand mener, at asfaltering 
op til kantsten holder bedre end en brostenskant. 

Grundejere, som ønsker fjernede brosten gen-
etableret, bedes give besked til formanden 
på mail fuglebakkenaarhus@gmail.com el-
ler telefon 41 95 00 83. Dette skulle ske se-
nest fredag d. 13. april, for at vi kunne koor-
dinere genetableringen med Aarhus Vand.

Skulle der fortsat være grundejere, der er utilfred-
se med det udførte arbejde (det være sig fliser, 
asfaltering eller andet), skal de selv rette henven-
delse til Aarhus Vand for at få disse ting udbedret.
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Fastelavnsfest 2012

Foto: Jakob Grove
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Bestyrelsesmøder

Løst & Fast:
Nye Medlemmer

Bestyrelsesmøder afholdes fra kl. 19.30 - 22 
privat hos Tove Thomassen (hvis ikke andet er 
annonceret). Punkter til dagsorden skal være 
formanden i hænde senest 10 dage før. 
Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før, og 
referat tilsendt senest 8 dage efter mødet.

Medlemsblad

Generalforsamling
Generalforsamlingen 2013 indkaldes med 
special-udsendelse i januar/februar måned.
Se deadlines for forslag samt diverse datoer 
under Kalender på bagsiden.

Medlemsbladet vil fremover kun kunne hentes 
på vor hjemmeside: 
www.fuglebakkenaarhus.dk. 
Materialet til generalforsamlingen vil dog 
stadig blive leveret på papir.

Annoncer
Annoncer på vor hjemmeside er for lokale 
handlende til ejerforeningens medlemmer.

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

Henvendelse: 
Thomas Mikkelsen: locktown@yahoo.dk

Fastelavnsfest 2013: Festen afholdes på lege-
pladsen på hjørnet af Nattergalevej og Falke-
vej, og alle er inviteret.
Se dato under: ”Kalender”. 

Fastelavnsfest

Kontingent

Vi har hermed fornøjelsen at byde velkommen 
til følgende:
 
Fuglebakkevej 19
Fuglesangs Alle 25 & 31
Duevej 2
Solsortevej 4
Tornskadevej 6 & 8
Nattergalevej 40

Vi vil gerne opfordre nyankomne samt gamle 
beboere i kvarteret til at sende Jeres mail-
adresse til sb@bioplant.dk eller en anden i 
bestyrelsen.

Det er muligt, at vor udsendelse ikke har de 
rigtige navne på kontingent-opkrævningen. 
Hvis dette sker beklager vi det meget. Giv os 
besked så vi hurtigt kan få ændret oplysnin-
gerne. 

Dette skyldes som regel, at tidligere ejere ikke 
får meldt flytningen til os. 
mvh Tove Thomassen

Kontingentet for 2012 bliver for medlemmer til 
privat vej: 
kr 600,00 - 
Heraf kr. 500,00 - til Vej/Kloak/Sne og kr. 
100,00 - til foreningen.
Frivillige medlemmer betaler kun til foreningen: 
Kr. 100,00-

Møllevangens Tennisklub
Møllevangens Tennisklub ligger på sports-
arealet ved Møllevangsskolen.
Klubben optager medlemmer der tilhører 
skolens optageområde.
I øjeblikket er der ledige pladser. Banen er 
nyomlagt til kunstgræsbane. Hvis du er inte-
resseret kan kontakt ske til kasseren: 

Ellen Ladegaard
Fasanvej 23
8210 Århus V
Ellenladegaard@fiber.dk 
eller på telefon: 8615 6896
Vi benytter on-line bookinsystem: 
www.banebooking.dk/mtk
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Formand:
Trine Grove
Nattergalevej 22 - tel. 8610 1768
trine.grove@gmail.com

Arrangementer mv:
Mariann Padkær
Fuglesangs Alle 41 - 
padde@mesk.dk

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

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

Næstformand
Vej - Kloak - Snerydning: 
Louis Nilsson
Falkevej 16
louis@inano.dk

Revisorer: 
Svend Asmussen (Blåmejsevej 7)
Jan Rasmussen (Vagtelvej 13 B)

Revisorsuppleant: 
Lise Hansen (Nattergalevej 37) 

  Bestyrelse Kalender

Webmaster: Thomas Mikkelsen

1. suppleant: 
Britta H. Meyer - Svalevej 26 -  tlf. 3022 2560
2. suppleant: 
Kjeld Kibsgaard - Nattergalevej 18

Medlemsblad (m. kontingentopkrævn.) 12. apr
Bestyrelsesmøde .............................   18. apr
Frist for indbetaling af kontingent. ....   10. maj
Bestyrelsesmøde ..............................  23. maj
Bestyrelsesmøde ..............................  20. jun

Bestyrelsesmøde...............................  15. aug
Bestyrelsesmøde (externt) ................... 19. sep
Bestyrelsesmøde...............................  24. okt
Bestyrelsesmøde...............................  28. nov

Bestyrelsesmøde................................  16. jan
Bladet med materiale til generalfor-
samlingen udsendes .........................  04. feb
Fastelavnsfest...................................   10. feb
Generalforsamling ..........................   18. feb
Bestyrelsesmøde (konstituering)  .........  06. mar

Bestyrelsesmøde...............................  06. jan
Deadline for materiale til generalfors.   06. feb
Fastelavnsfest  ................................  19. feb
Bladet med materiale til generalfors. udsendes 
(samt indbydelse til Fastelavnsfest) .... 22. feb 
Generalforsamling ..........................  27. feb
Bestyrelsesmøde (konstituering) ........   05. mar
Deadline for materiale til bladet........   18. mar

April kvartal

Juli - oktober kvartal

Januar kvartal 2012 

Januar kvartal 2012

Kommunikation/Vej-kloak/
Økonomi:
Allan Timmermann
Tornskadevej 46 B - tel. 22347280
allantimmermann@yahoo.dk

Hjemmeside/Kommunikation:
Thomas Mikkelsen
Nattergalevej 6 - 31507404
locktown@yahoo.dk


