
Grundejerforeningen 
Fuglebakken

Medlemsblad nr. 2, April 2009



Fuglebakkens Medlemsblad:

Medlemsbladet udgives af bestyrelsen for grundejerforeningen Fuglebakken.
Nr. 2 - 2009 (april. 2009)  

Medlemsbladet udkommer næste gang i Juni 2009

Redaktør: Steen Borregaard, mail: sb@bioplant.dk
Ansvarshavende: Trine Grove, mail: formand@fuglebakkenaarhus.dk

Du kan læse mere om Grundejerforeningen på: www.fuglebakkenaarhus.dk
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Kære Medlem
Den nye (gamle) bestyrelse byder velkommen til det nye år.

Ved konstitueringen efter generalforsamlingen forandredes bestyrelsen kun 
på formandsposten.

Vi takker John for de mange år, og glæder os over, at han har stillet sig til 
rådighed for den nye formand i det fremtidige arbejde.

Med håbet om et godt forår og en varm og god sommer
Steen Borregaard - sb@bioplant.dk
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  Vi har nu gennemført gene- 
  ralforsamlingen 2009. 

På generalforsamlingen var det dejligt at 
opleve opbakningen til det arbejde, der er 
udført i 2007/2008. Den kritik der var af 
manglende initiativer på bl.a. parkerings-
området er naturligvis også taget til efter-
retning.

Igen i år var parkeringsforholdene i den 
sydlige del af kvarteret under behandling 
og skabte livlig debat. Der blev valgt re-
præsentanter blandt de fremmødte grund-
ejere til deltagelse i et udvalg, der skal 
finde frem til et konkret løsningsforslag, 
som kan godkendes af de berørte beboere.

Dertil blev muligheder for trafikdæmpning 
diskuteret. Også her vil vi gerne opfordre 
interesserede grundejere i at henvende sig 
til bestyrelsen for deltagelse i udvalgsar-
bejde. Målet herfor vil være at udarbejde et 
konkret forslag, hvorom der kan stemmes 
ved næste års generalforsamling.

På sidste bestyrelsesmøde inden generalfor-
samlingen besluttede man i bestyrelsen en-
deligt at opgive det længe ventede bogpro-
jekt, da man ikke så nogen reel mulighed 
for at få bogen udgivet på en ønsket form. 

Dette fremgik således at det udsendte ma-
teriale samt budget for 2009. I dagene op 
til generalforsamlingen kom der imidlertid 
et gennembrud i bogprojektet, så der nu 
tegner sig en reel mulighed for at få bogen 
udgivet. 

På generalforsamlingen fik bestyrelsen til-
ladelse til at forfølge denne mulighed med 
godkendelse af et revideret budget til følge. 
Bestyrelsen takker for generalforsamlingens 
velvillighed.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på 
valg blev genvalgt. Vi takker for valget og 
glæder os til at fortsætte det gode samar-
bejde i bestyrelsen.

Efter 10 års kompetent ledelse har John 
Hermansen desværre ikke ønsket at fort-
sætte som formand. Bestyrelsen vil hermed 
gerne takke John for hans lange og tro 
tjeneste. 

Ny formand er Trine Grove.

I den kommende bestyrelsesperiode vil vi 
fokusere på følgende områder:
a. Det organisatoriske arbejde: 
Hjemmeside, bladet, dokumenthåndtering 
og regnskabsstyring
b. Det visuelle miljø: 
Parkeringsforhold og trafikdæmpning
c. Sociale arrangementer: 
Historisk travetur og fastelavn

Som bestyrelse vil vi naturligvis bestræbe 
os på at leve op til jeres forventninger, men 
bestyrelsesarbejdet er nu engang baseret 
på frivilligt arbejde med de begrænsninger, 
som det giver. 

Det er derfor essentielt, at I som grundejere 
deltager aktivt i udvalgsarbejde mv. inden 
for de områder, der har jeres særlige inte-
resse. 

Alle er meget velkomne til at rette henven-
delse til bestyrelsen med ideer og konkrete 
tiltag. I er velkomne til at rette henvendelse 
til alle bestyrelsesmedlemmer, men I kan 
også gå direkte til den ansvarlige for det 
konkrete område, jf. listen over fordelte 
ansvarsområder i indeværende blad.

Vi ser frem til et godt og frugtbart samar-
bejde i 2009.

    Trine Grove
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Referat fra Generalforsamlingen
  Ordinær generalforsamling i 
  Grundejerforeningen Fuglebak
  ken
  Den 25. februar 2009 kl. 19.00 
på Lokalcenter Fuglebakken

Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtæg-
terne:
1 Velkomst
2 Valg af dirigent
3 Formandens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab
5 Indkomne forslag
6 Budget for 2009/2010 
7 Fastsættelse af kontingent for 2010
8 Valg til bestyrelsen i henhold til § 5 samt sup-
pleanter, revisor og revisorsuppleanter 
9 Eventuelt

Deltagere: 38 husstande (heraf 35 tinglyste)

1 Velkomst
Formanden John Hermansen bød velkommen.

2 Valg af dirigent
Kirsten Basse blev valgt som dirigent, gennemgik 
dagsordenen og konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt varslet. Det vedtoges at 
bytte om på pkt. 6 og 7.

3 Formandens beretning
Beretningen var udsendt på forhånd og gengives 
derfor ikke her.
Formanden kommenterede de i beretningen 
omtalte emner og nævnte derudover, at det tid-
ligere vedtagne bogprojekt nu ser ud til at blive 
realiseret.

Spørgsmål og bemærkninger til beretningen:
Anne Marie Küsch Jakobsen vedr. parkering.
Peter Steffen foreslog en CarPark-lignende løs-
ning og vil undersøge dette.
Flere påpegede problemer med den uvedkom-
mende parkering herunder vanskeligheder med 
renovation og lægebesøg. 
Formanden opfordrede repræsentanter fra de 
berørte vejstrækninger til at melde sig med hen-
blik på udarbejdelse af individuelle løsninger.

Beretningen blev taget til efterretning.

4 Fremlæggelse af regnskab 2007/2008
Kassereren Tove Thomassen gennemgik regn-

skabet, der på forhånd var udsendt til medlem-
merne.
Efter nogle spørgsmål fra Kjeld Kibsgaard blev 
regnskabet godkendt uden yderligere bemærk-
ninger.
 
5 Indkomne forslag – to stk., begge fra bestyrel-
sen.

a. Omlægning af formuen
Formanden meddelte, at forslaget annulleres og 
eventuelt genfremsættes næste år. Begrundelsen 
herfor er, at bogprojektet i 2009 kræver en finan-
siering på anslået 50.000 kr, som dog forventes 
at indgå 100% igen ved salg af bøgerne. Der var 
fra salen forslag om sponsorfinansiering og om 
at sælge bøgerne forud, begge forslag indgår 
herefter i overvejelserne. 

b. Forslag om kontingentforhøjelse i 2010 til vej- 
og kloakvedligeholdelse. (Pkt. 7)
Forslaget blev vedtaget.

6 Budget for 2009/2010 
Kassereren gennemgik budgetterne, der på for-
hånd var udsendt til medlemmerne.
Der var bemærkninger om, at bogprojektet ikke 
er nævnt i budgettet. Formanden svarede, at op-
lysningerne om bogprojektets snarlige realisering 
først er fremkommet umiddelbart før generalfor-
samlingen, desuden er der tale om en tidligere 
beslutning, og projektet forventes at være ud-
giftsneutralt.
Efter nogen debat blev det fastslået, at en garanti 
på op til 65.000 kr for bogudgivelsen nu er en 
generalforsamlingsbeslutning, der gælder et år. 
Budgetterne blev herefter godkendt.

Pause, hvorunder der blev serveret et let trakte-
ment.

8 Valg 
Til bestyrelsen genvalgtes Tove Thomassen, Steen 
Borregaard og Trine Grove.
Som bestyrelsessuppleant genvalgtes Nicholai 
Hindrichsen.
Som revisor genvalgtes Jan Rasmussen 
Som revisor supplant genvalgtes Lise Hansen

9 Eventuelt
Ejendomsspekulanternes fremfærd i kvarteret 
debatteredes.
               fortsættes
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Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN Budget Regnskab budget
2009 2007/08 2010

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

Indtægter
Kontingent, vej/kloak/sne 66.000 0 66.000 0 132.000 0
Kontingent, foreningen - obligatorisk 0 39.600 0 39.600 0 39.600
Kontingent, foreningen - frivillig 0 9.750 0 8.700 0 9.750
Renteindtægter, bank 11.200 4.800 13.276 5.692 11.200 4.800
Øvrige indtægter (ejendomsmæglere + indtægter for bogen) 0 52.500 0 3.600 0 2.500
Indtægter i alt 77.200 106.650 79.276 57.592 143.200 56.650

Omkostninger
Vej/kloak/sne
Vedligeholdelse,  vej 55.000 0 103.575 0 60.000 0
Vedligeholdelse, kloak 45.000 0 71.622 0 53.000 0
Snerydning 7.000 0 0 0 8.000 0
Trafikdæmpning/miljø 15.000 0 0 0 5.000 0
øvrige 0 0 0 0 0
I alt 122.000 0 175.197 0 126.000 0

Arrangementer
Fastelavn 0 2.000 0 1.701 0 2.000
Travetur 0 1.500 0 0 0 1.500
Øvrige arrangementer 0 0 0 0 0 0
I alt 0 3.500 0 1.701 0 3.500

Kommunikation
Medlemsblad 0 15.000 0 17.423 0 16.000
Hjemmeside 0 1.500 0 1.098 0 2.000
I alt 0 16.500 0 18.521 0 18.000

Administrationsomkostninger
Kontorartikler m.v. 0 4.000 0 5.350 0 4.000
Forsikringer 0 2.200 0 2.129 0 2.300
Medlemsmapper, opdateringer 0 2.000 0 656 0 2.000
Regnskabsprogram 0 500 0 2.250 0 500
Porto og gebyrer 0 200 0 155 0 200
Bestyrelsesmøder 0 2.000 0 2.000 0 2.000
Generalforsamlingen 0 3.000 0 6.665 0 3.000
Kontingenter 0 0 0 0 0 0
Historisk udvalg 0 0 0 0 0 0
Udgivelse af bog 0 50.000 0 0 0 0
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0
I alt 0 63.900 0 19.205 0 14.000

Omkostninger i alt 122.000 83.900 175.197 39.427 126.000 35.500

Årets resultat -44.800 22.750 -95.921 18.165 17.200 21.150

Balance

Aktiver Status 31/12 08
Kassebeholdning 3.000 3.365 3.000
Girobeholdning 9.000 8.581 9.000
Aftaleindskud 305.719 327.423 344.069

Tilgodehavende hos grundejere 400 0

Aktiver i alt 317.719 339.769 356.069

Passiver
Egenkapital, forening
Egenkapital Primo 138.289 120.124 161.039
Årets resultat 22.750 18.165 17.200
Egenkapital  Ultimo 161.039 138.289 178.239

Egenkapital, vej/kloak/sne
Egenkapital Primo 201.480 297.401 156.680
Årets resultat -44.800 -95.921 21.150
Egenkapital  Ultimo 156.680 201.480 177.830

Skyldige omkostninger 0 0

Passiver i alt 317.719 339.769 356.069

1

Der blev gjort opmærksom på muligheden for at 
spille tennis i foreningens regi.
Parkeringsforhold, biltrafikkens hastighed og vi-
gepligt drøftedes livligt. På forslag om etablering 
af vejbump replicerede bestyrelsen, at man vil 
tage stilling hertil, når en generalforsamling har 

vedtaget et beskrevet og budgetteret forslag.

Herefter sluttede formanden mødet med en tak 
til dirigenten og de fremmødte.

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
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Det visuelle miljø

Det organisatoriske arbejde

Focus-områder 2009/10

• Kloak og vej (Vejsyn i maj 2009, vedligeholdelse):    Claus Navntoft (John Hermansen)

• Sne (Snerydning efter aftale):     Ib Langaa (Kjeld Kibsgaard)
• Miljø generelt:       Ulla Møldrup (John Hermansen)
 a) Parkering (Gennemføre beslutningen fra generalforsamlingen om parkering og 
     trafikdæmpning. Anne Marie Küsch inddrages). 
 b) Arrangement i oktober. 
 c) Trafikdæmpning 
• Fiberbredbånd (Opfølgning og videre udvikling):   John Hermansen  (Claus Navntoft 
        og Mads Hald)

• Politiske kontakter (Initiativer omkring os bl.a. lokalplaner):  Alle
• Eksterne udvalg (Følge arbejdet som tidligere):   Ib Langaa  (Trine Grove)
• Økonomi (Indkøring af nyt system:     Tove Thomassen  (Steen Borregaard)
• Bestyrelsesmøder (Indkalde, bestille lokaler og forplejning):  Trine Grove  (John Hermansen
        /Tove Thomassen)
• Generalforsamlingen (Organisering, materialer, indkaldelse):Trine Grove (John Hermansen
        /Tove Thomassen)
• Naboorientering (Reagerer på kommunens henvendelser):   Trine Grove  (Claus Navntoft
        /John Hermansen)

• Nye medlemmer (Kontakt, udlevering af medlemsmappen):  Tove Thomassen
• Bladet (indsamle materialer, korrektur mv.):     Steen Borregaard  (Trine Grove)
• Hjemmesiden (Design og opdatering, indsamle e-mails):   Nicholai Hindrichsen  (Mads Hald)
• Fastelavnsfesten (Organisering og gennemførelse):    Tove Thomassen  (Trine Grove)
• Historisk travetur (Organisering og gennemførelse.):   John Hermansen (Tove Thomassen/
        Ulla Møldrup)
• Bogen (Møder i bogudvalget):     Claus Navntoft  (John Hermansen)

De sociale relationer i kvarteret
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Annoncering i bladet kan primært tegnes af ejerforeningens medlemmer. prisen er kr. 600,0 
pr. år. Bemærk bladet udkommer i Maj, sep/okt 2009 og Januar 2010.
Al henvendelse til Steen Borregaard sb@bioplant.dk

Bestyrelsesmøder

Løst & Fast:

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

Historisk eftermiddag

Generalforsamling
Generalforsamlingen 2010 indkaldes i 
forbindelse med Bladet i januar måned.
Se deadlines for forslag samt diverse datoer 
på bagsiden.

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. 14  til 17. Der afsluttes 
med en forfriskning.

Annoncer:

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

Biologisk Plantebeskyttelse

Biologiske produkter 
til bekæmpelse af 
skadedyr i have og 
drivhus. se:
www.nyttedyr.dk

Bemærk den næste Travetur sker 
den 17. Maj

tilmelding/info hos:
John Hermansen: 

tlf: 8615 4698/john@fiber.dk
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Næstormand:
John Hermansen
Fuglesangs Allé 13 - tel. 8615 4698
john@fiber.dk

Formand:
Trine Grove
Nattergalevej 22 - tel. 8610 1768
formand@fuglebakkenaarhus.dk

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
April kvartal 2009

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 2009

Juli kvartal 2009

Januar kvartal 2010

Medlemsblad................................... 19. apr
Bestyrelsesmøde............................... 12. maj
Deadline for materiale til bladet ........ 16. maj
Historisk eftermiddag med travetur..... 17. maj
Medlemsblad................................... 31. maj

Bestyrelsesmøde............................... 25. aug
Deadline for materiale til bladet ........ 15. sep

Medlemsblad................................... 04. okt
Bestyrelsesmøde............................... 10. nov
Deadline for materiale til bladet ........ 29. nov
 (indkaldeklse til generalforsamling)

Medlemsblad................................... 10. jan
Bestyrelsesmøde............................... 19. jan
Deadline for materiale til generalforsamling 
...................................................... 03. feb
Bladet med materiale til generalforsamlingen 
udsendes ......................................... 17. feb
Fastelavnsfest .................................... 14. feb
Generalforsamling........................... 24. feb
Bestyrelsesmøde............................... 09. mar
 (konstituering)


