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Kære Medlem
Med en helt ny og overvejende ung bestyrelse ændres opfattelsen af mange 
traditioner sig væsentligt.
Et af emnerne er relevansen af dette foreningsblad. Skal vi beholde det, eller 
udelukkende anvende fremtidens digitale muligheder? 
Skal hjemmesiden opgraderes, så den bliver vejen til oplysninger for forenin-
gens medlemmer fremover?
For at spare på foreningens udgifter, og for at anvende de muligheder vi har i 
mail-systemet, vil ovenstående måske være vejen frem.
Så hermed til sidst en lille opfordring til alle medlemmer om at give os Jeres 
mail-adresser, så en fremtidig god information kan sikres.

Med Venlig Hilsen
Steen Borregaard

sb@bioplant.dk
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  Så lykkedes det os – med en 
  smule forsinkelse – at skyde 
  bestyrelsesåret 2010 i gang.

Tak til de grundejere, der deltog aktivt i ge-
neralforsamlingen 2010. Det er vigtigt for os 
som bestyrelse at få såvel jeres positive feed-
back som jeres kritik af vores arbejde. Kun 
derved kan vi sikre os, at vi er på rette spor.

Som det vil være jer bekendt, lykkedes det 
os ikke på den ordinære generalforsamling 
at få sammensat en ny bestyrelse, idet §5 i 
vore vedtægter foreskriver, at bestyrelsen skal 
bestå af 7 medlemmer. 

Heldigvis lykkedes det dog i andet forsøg at 
få fyldt de 2 tomme pladser, så vi nu har en 
fuldtallig bestyrelse. 

For at vi ikke skal tvinges ud i en ekstraor-
dinær generalforsamling, såfremt situationen 

Ekstraordinær generalforsamling 
d. 18. Maj 2010

Velkomst
Trine Grove bød velkommen.

Valg af dirigent
Trine Grove blev valgt til dirigent.

Fremlæggelse af regnskab for 2009 samt 
budget for 2010 og 2011
Tove Thomassen genfremlagde regnskab for 
2009 samt budget for 2010 og 2011. Regn-
skab og budgetter var tilrettet i henhold til 
beslutningen truffet på den ordinære general-
forsamling 2010, idet udgifter til skiltning var 
flyttet fra Vej/kloak/sne til Foreningen. Tove 
kunne oplyse, at det ændrede regnskab var 
godkendt af revisorerne, om end de havde 
fundet, at der i henhold til vedtægterne samt 

skulle opstå igen, overvejer  vi på generalfor-
samlingen 2011 at foreslå en vedtægtsæn-
dring af §5, så der ikke længere er krav om, 
at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer.

D. 26. maj kunne vi så endeligt afholde det 
konstituerende bestyrelsesmøde, og mødet 
kom til at bære præg af, at 3 ud af 7 be-
styrelsesmedlemmer er nye. Det gav bl.a. 
en livlig diskussion, hvor der blev prikket til 
gammel vanetænkning, og hvor formen for 
det fremtidige bestyrelsesarbejde blev åbent 
diskuteret. 

For yderligere detaljer, jf. indlæg om besty-
relsesarbejdet 2010 andet steds i bladet.
Alt tyder på, at vi får et meget spændende 
bestyrelsesår!

Hilsen: Formanden

tidligere generalforsamlingsbeslutninger ikke 
havde været behov for en flytning af udgifts-
posten.

Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen blev valgt:
• Morten Huus Pedersen, Svalevej 16
• Peter Nørskov Mørch, Fasanvej 11A
Som 2. Suppleant blev valgt:
• Kjeld Kibsgaard, Nattergalevej 18

Eventuelt
John Hermansen, Fuglesangs Alle 13, orien-
terede om, at der var kommet godkendelse 
fra kommunen om opsætning af endnu et 
skilt med parkeringsbegrænsning på den 
midterste del af Drosselvej. Skiltet er bestilt 
og vil blive opsat snarest.

Referent: Trine Grove

Referat fra ekstraordinær generalforsamling:



Arbejdsområder for Bestyrelsen
Nye temaer i bestyrelsesarbejdet 
2010
Et nyt bestyrelsesår er startet med en besty-
relse, der har gennemgået en større udskift-
ning af bestyrelsesmedlemmer, end der er set 
længe. 
Nye kræfter giver nye input. Det, der er na-
turligt for de gamle (”sådan har vi jo altid 
gjort”), bliver trukket frem og beskuet med 
nye øjne. Det giver lejlighed til at gøre op 
med vanetænkningen, og for os gamle er det 
på én gang irriterende – og meget sundt.
De indledende diskussioner på det konstitu-
erende bestyrelsesmøde gav anledning til, 
at følgende emner kom på dagsordenen for 
bestyrelsesåret 2010.

Kommunikation
Bestyrelsen vil arbejde aktivt for at bringe en 
større del af vores kommunikation over på 
elektronisk form. Visionen er at centrere tilta-
get omkring vores nye hjemmeside. 
Mulige tiltag kunne være:
• Udsendelse af bladet mv. elektronisk 
til de medlemmer, der er registreret med 
email-adresse.
• Opsætning af nyhedsservice, så med-
lemmer får en mail, når der sker opdaterin-
ger på hjemmesiden.

En forudsætning for, at vi kan lykkes med til-
taget, er, at vi gør en målrettet indsats for 
at få indsamlet email-adresser på vore med-
lemmer. Det kunne f.eks. ske ved, at vi går 
fra  dør til dør i området.

Det skal dog understreges, at de nye tiltag 
naturligvis vil ske med respekt for de grund-
ejere, der enten ikke ønsker eller ikke har mu-
lighed for at anvende email. 
Den elektroniske kommunikationsform for-
ventes således ikke at eliminere papirkommu-
nikationen inden for en overskuelig fremtid. 

Sociale relationer
Fastelavnsfesten og den historiske travetur 
har gennem en årrække været faste og po-
pulære indslag på programmet. Dertil havde 
vi for nogle år siden stor tilslutning til et ar-
rangement på Møllevangsskolen.
I bestyrelsen overvejer vi, om der er basis for 
at udvide tilbuddet af sociale arrangementer 
i grundejerforeningens regi. 
Mulige arrangementer kunne f.eks. være øl-
smagning, foredrag med lokalt indhold, virk-
somheds- eller institutionsbesøg og havevan-
dringer. 
Afhængigt af arrangementets pris kan der 
blive tale om en (delvis) egenbetaling for del-
tagerne.
En realisering af ideen forudsætter dog:
• At der kan skabes opbakning blandt 
medlemmerne til arrangementerne.
• At grundejerne er villige til at bidrage 
aktivt i planlægningen og gennemførelsen af 
arrangementer.

Vi vil allerede nu meget gerne høre fra jer, 
hvorvidt der er stemning for en sådan ud-
videlse af foreningens arbejde. Send os en 
email med din mening.
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Det visuelle miljø

Det organisatoriske arbejde

Focus-områder 2010/11

• Kloak og vej (Vejsyn i maj/Juni , vedligeholdelse):    Morten H. Pedersen (Trine Grove)

• Sne (Snerydning efter aftale):     Louis Nilsson

• Miljø generelt: (Parkering/Trafikdæmpning)    Ikke relevant (Budgettet er brugt for  

        2010 med opsætning af skilt på  

        Drosselvej. Opgaven er derfor ikke 

        relevant for den resterende del at 

        indeværende bestyrelsesår)

• Politiske kontakter (Initiativer omkring os bl.a. lokalplaner):  Alle

• Økonomi (Indkøring af nyt system)     Tove Thomassen  (Steen Borregaard)

• Administration-system kommunikation og dokumentstyring Steen Borregaard

• Bestyrelsesmøder (Indkalde, bestille lokaler og forplejning):  Trine Grove  (Tove Thomassen)

• Generalforsamlingen (Organisering, materialer, indkaldelse):Trine Grove (Tove Thomassen)

• Naboorientering (Reagerer på kommunens henvendelser):   Trine Grove  

• Nye medlemmer (Kontakt, udlevering af medlemsmappen):  Tove Thomassen

• Bladet (indsamle materialer, korrektur mv.):     Steen Borregaard  (Trine Grove)

• Hjemmesiden (Design og opdatering, indsamle e-mails):   Morten H. Pedersen  (Nicholai 

        Hindrichsen)

• Fastelavnsfesten (Organisering og gennemførelse):    Tove Thomassen  (Morten H. 

        Pedersen/Trine Grove)

• Nye sociale tiltag i foreningen:      Alle

De sociale relationer i kvarteret
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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 
sekretæren i hænde senest 10 dage før. 
Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før, og 
referat tilsendt senest 8 dage efter mødet.

Medlemsblad

Generalforsamling
Generalforsamlingen 2011 indkaldes i forbin-
delse med Bladet i januar måned.
Se deadlines for forslag samt diverse datoer 
under Kalender.

Materialer til bladet skal indsendes senest 
dagen før deadline. (se Kalender).

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

Annoncer
Annoncer her i bladet er for lokale handlende 
til ejerforeningens medlemmer.
Annoncerne kan primært tegnes af ejerforenin-
gens medlemmer.
Pris pr. år: kr. 600,00
Annoncen vil også vises på vor hjemmeside.
Henvendelse: 
Steen Borregaard: sb@bioplant.dk 

Efter en lang og kold vinter med lidt stilstand i 
køb og salg af huse i vores kvarter, ser det ud til, 
at der er lidt gang i den igen.
Vi vil derfor byde velkommen til:
Svalevej 9, Fasanvej 26A og Fasanvej 7
Skulle I ikke have modtaget medlemsmappen fra 
sælger er i velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Tove Thomassen
www.aarhusseashop@mail.dk,

Opkrævning af kontingent blev udsendt først i 
januar måned til forfald 01.02.10. I den for-
bindelse orienterede vi i blad nr. 1/2010 om 
vor procedure med hensyn til gebyr for rykkere. 
Hovedparten af foreningens medlemmer har 
betalt rettidig, men der er stadig nogle, der ikke 
har betalt. Mange har indbetalt både kontingent 
og gebyr (tak for det), men andre har bare betalt 
kontingent og ikke gebyr.
Jeg må i den forbindelse orientere jeg om, at alt 
arbejde i bestyrelse foregår på frivillig basis. Der-
for vil jeg bede jer om, at overholde de tidsfrister, 
der er fastsat, og betale de gebyr som er vedta-
get ved for sent indbetaling.
Med Venlig Hilsen
Tove Thomassen

Fastelavnsfest 2011: Festen afholdes på lege-
pladsen på hjørnet af Nattergalevej og Falkevej, 
og alle er inviteret. 

Fastelavnsfest

Kontingent

Efter en lang vinter hvor vi måtte lave glatføre be-
kæmpelse med grus, da saltet var udsolgt, ligger 
der meget sand på vejene og i fortovs kanten, 
som regnen ikke har kunnet fjerne. Da det er i år 
vi skal have renset kloakker, vil vi henstille til, at 
de enkelte grundejere giver en hjælpende hånd 
med til at få fejet sin andel af vejen og få fjer-
net ukrudt og sand i rendestenen. På den måde 
undgår vi at skulle betale os fra det, da det ingen 
mening har, at få renset kloaker, hvis ovennævnte 
ting ikke er i orden.
Vi henstiller til, at man ikke kommer tagrende af-
fald i kloakerne, og at den kun bruges til regn-
vand.
Vi vil på forhånd takke for hjælpen.
Med venlig hilsen
Tove Thomassen

Rensning af kloakker
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Formand:
Trine Grove
Nattergalevej 22 - tel. 8610 1768
trine.grove@gmail.com

Næstformand:
Peter Nørskov Mørch
Fasanvej 11 A
pmj@gmail.com

Visuelt miljø:
Ulla Møldrup 
Fasanvej 25 - tel. 8610 7601 
ullamoel@gmail.com

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: 
Louis Nilsson
Nattergalevej
louis@inano.dk

Vej og kloak:
Morten Huus Pedersen
Svalevej 16
mhp@mail-online.dk

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

Revisorsuppleant: 
Lise Hansen (Nattergalevej 37) 

  Bestyrelse Kalender

Webmaster:
Morten Huus Pedersen - Svalevej 16
Webassistent/1. suppleant
Nicholai Hindrichsen Falkevej 10 - tel. 8619 5221
webmaster@fuglebakkenaarhus.dk
nicholai@nozebra.dk
2. suppleant: Kjeld Kibsgaard, Nattergalevej 18

Medlemsblad..................................  10. jan
Bestyrelsesmøde............................... 19. jan
Deadline for materiale til generalfors.   03. feb
Fastelavnsfest  ................................  14. feb
Medlemsblad (mat. til generalfors)....  17. feb
Generalforsamling ..........................  23. feb
Bestyrelsesmøde .............................  09. mar

Bestyrelsesmøde (konstituering) ........   12. apr
Indkaldelse til ekstraordinær genf. ....   04. maj
Ekstraordinær generalforsamling ......  18. maj
Bestyrelsesmøde ..............................  26. maj
Deadline for materiale til bladet .......   04. jun
Bestyrelsesmøde ..............................  15. jun
Medlemsblad..................................   20. jun

Bestyrelsesmøde...............................  24. aug
Deadline for materiale til bladet ......... 11. sep

Medlemsblad...................................  03. okt
Bestyrelsesmøde...............................  09. nov
Deadline for materiale til bladet heruder 
indkaldelse til generalforsamling ....... 28. nov
Bladet udsendes ............................... 19. dec 

Bestyrelsesmøde...............................  18. jan
Deadline for materiale til generalfors.   02. feb
Bladet med materiale til generalfors. udsendes 
(samt indbydelse til Fastelavfest) ....... 16. feb 
Generalforsamling ..........................  23. feb
Fastelavnsfest  ................................  06. mar
Bestyrelsesmøde (konstituering) ........   08. mar

Januar kvartal 2010

April kvartal

Juli kvartal

Oktober kvartal 

Januar kvartal 2011



Fastelavnsfest2010

Den 14. februar 2010 afholdtes 
den traditionelle fastelavsfest 
på hjørnet af Nattergalevej og 
Falkevej.
Hermed lidt indtryk fra den vel-
besøgte dag


