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Kære Medlem
Lokalhistorie er spændende, specielt når det handler om 
vort kvarter. Derfor vil vi anbefale at investere i ”Bogen om 
Fuglebakken”, som annonceres her i bladet.
Handelshøjskolens planer skal nok få en side i vor senere 
historie. Læs her om hvor langt planerne er kommet.
Foreningens profil trænger til et tidssvarende løft. Derfor 
håber vi at få mange forslag til logo, design mv. til vor lille 
konkurrence.

Håber I synes om bladet
Steen Borregaard - sb@bioplant.dk
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Foråret er over os, og mange af årets projekter 
er sat i gang.
Der har i de forløbne år været flere tilfælde, 
hvor større huse i kvarteret er blevet opkøbt 
og opdelt i lejligheder og værelser til udlejning. 
I bestyrelsen mener vi, at dette er en uheldig  
udvikling, som – hvis den får lov til at fortsætte – 
vil ændre kvarterets karakter til et ”gennem-
træksområde”. 
For os er det vigtigt, at kvarterets beboere 
føler sig knyttet til området og tager aktivt del 
i det sociale liv her.

Vi har på et møde med kommunen undersøgt 
vore muligheder for at dæmme op for denne 
udvikling inden for rammerne af byplan- 
vedtægt nr. 13. 
Ifølge denne er det tilladt den enkelte grund-
ejer at opdele et én families hus i to lejligheder. 
Vi vil arbejde på at få dette ændret, så en 
opdeling af et hus i lejligheder vil kræve en 
særlig dispensation. 
Det vil naturligvis ikke kunne forhindre, at en 
sådan dispensation gives, men det vil i det 
mindste sikre, at en opdeling vil blive sendt i 
høring hos berørte naboer samt i grundejer-
foreningen. – Fortsættelse til sagen følger.

Som det er de fleste bekendt, har Handels-
højskolen fået tilladelse til at bygge på den 
nærmeste del af skolens boldbaner (se des-
uden Fuglebladet nr. 1 2007 med indlæg fra 
Handelshøjskolen). 
Handelshøjskolen har på et møde orienteret 
grundejerforeningen om tidsplan m.v. Se 
mere om dette andet steds i bladet.

I relation til Handelshøjskolen og udfordringen 
med parkerede biler i kvarterets sydlige del: 
som det tidligere er meldt ud såvel i bladet 
som på generalforsamlingerne er det op til 
grundejerne på de enkelte veje at blive enige 
om en løsning for deres vej, da vi som besty-
relsen ikke har hjemmel til at gennemtrumfe 
en løsning. 

Vi vil naturligvis bakke op om alle initiativer,  
som berørte grundejere måtte komme med, 

og som bestyrelse står vi til rådighed med råd 
og vejledning angående mulige løsninger. 

Pt. er der et tiltag i gang på Vagtelvej, hvor 
man forsøger at skabe enighed om et parke-
ringsforbud på hverdage mellem kl. 10 og 14. 
Forhåbningen er, at dette vil bryde parke-
ringsmønstret samtidigt med, at det berører 
beboerne mindst muligt. 
Vi i bestyrelsen håber på, at det vil lykkes at 
blive enige om en løsning, da det måske kan 
sætte gang i en udvikling, så der kan findes 
en løsning for de øvrige, berørte veje.

Mht. det organisatoriske arbejde er vi i fuld 
gang med at tage et nyt regnskabsprogram 
i brug. 
Dette forventes at lette arbejdet med vedlige-
holdelse af medlemskartotek, udskrivning af 
labels og girokort, samt udarbejdelse af budget 
og regnskab. 
Vi har desuden besluttet at tage et webhotel 
i brug til elektronisk arkivering af alle vore 
dokumenter. 
Dermed sikres, at der tages løbende backup 
af vore dokumenter, samt at alle bestyrelses-
medlemmer får adgang til de relevante  
skabeloner m.v.

Jeg vil ønske alle en god sommer.
Trine Grove
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Bogen om vort kvarter
”Fuglebakken” er titlen på den nye bog, der 
fortæller om vort kvarters udvikling fra ca. 
1910 til i dag.

Bogen udkommer i begyndelsen af juli. Den 
fortæller ikke blot områdets historie, men in-
deholder også en række personlige erindrin-
ger fra kvarteret.
Det er en lidt utraditionel bog, for udover at 
fortælle om veje og beboere, så anviser den 
også, hvordan den enkelte kan finde frem til 
historien om sit eget hus. Den fortæller om 
de bedste kilder til ejendomshistorie samt 
om, hvor man finder dem, og hvordan de 
bruges.

Bogen er på ca. 80 sider, i blød indbinding 
og rigt illustreret med kort og fotos i farver.

Initiativtagerne er Kjeld Kibsgaard og Ib 
Langaa. Grundejerforeningen er for en kort 
bemærkning gået ind i forlagsbranchen og 
står som udgiver og garant. 

Efter generalforsamlingsbeslutning skal bog-
udgivelsen være økonomisk neutral for grund-
ejerforeningen. Det er derfor besluttet, at der 
ikke uddeles frieksemplarer, og at bogen i 
videst mulig omfang skal sælges på forudbe-
stilling.

Bestyrelsen skal kraftigt opfordre til, at alle 
støtter op om dette tiltag og straks bestiller et 
passende antal eksemplarer til eget brug, til 
familie og venner, eller til gaver.

Forudbestilt er prisen 120,- kr. incl. udbring-
ning lokalt i kvarteret.
For samlet bestilling på 2 stk. og derover er 
prisen 100,- kr./stk.
Efter udgivelsen er prisen 150,- kr./stk.

Bøgerne forudbestilles ved at indbetale  
beløbet i Danske Bank på konto 3627 3617 
9676 18
Husk at angive navn og adresse.

Bogen kan også forudbestilles og -betales 
hos følgende bestyrelsesmedlemmer
Trine Grove, Nattergalevej 22
John Hermansen, Fuglesangs Allé 13
Claus Navntoft, Fasanvej 30

Konkurrence:
Bestyrelsen har besluttet, at vi som ejer- 
forening skal have vort eget logo.
Derfor udskriver vi en konkurrence blandt 
alle ejerforeningens medlemmer.
Logoet skal som minimum indeholde grund-
ejerforeningens navn, men også gerne grafik.
Der vil i næste nummer af bladet blive fulgt 
op på konkurrencen.

Hvis du/I er interesseret i at deltage i konkur-
rencen skal flg. indsendes eller afleveres pr.  
brev til: Trine Grove, Nattergalevej 22.

Go’ fornøjelse!

Det afleverede skal indeholde: 
Logo, som kan fungere både i farver og •	
sort/hvid.
Forslag til brevhoved, opsat på brev- •	
papir. (også indeholdene logo.)
Forslag til konvolutter m. logo•	
Angivelse af medlemsnummer i grund-•	
ejerforeningen

Der må gerne indsendes flere forslag pr. 
medlemsnummer.
Alle indkommende forslag vil blive bedømt 
anonymt.
Sidste frist for aflevering vil blive annonceret 
i næste nummer af bladet.



Travetur på Fuglebakken
En historisk eftermiddag 

 Søndag den 14. juni kl. 13.00 – 15.00
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Det er nu en tradition, at vi mødes i foråret 
og traver en tur i kvarteret samtidig med, at 
vi taler om kvarterets historie.

Vi begynder derfor traveturen i haven på 
Fuglesangs Alle 13. 
Her vil vi starte med en kort fortælling om 
kvarterets tilblivelse og udvikling. 
Derefter vil vi trave en tur, hvor vi vil besøge 
udvalgte steder, der har en særlig fortælling. 
Vi vil slutte af ved Handelshøjskolen, hvor vi 
vil fortælle lidt om det bygningsprojekt, de 
skal i gang med.

Der vil på turen blive serveret både drikkelse 
og lidt godt til ganen.
Arrangementet er tilrettelagt sådan, at der 
også er noget nyt for dem, der har deltaget 
før. 
Vi håber også, at  det bliver en god oplevelse 
for dem, der er med for første gang.

Programmet ser således ud:
Kl. 13.00 – 13.20
Vi mødes på Fuglesangs Alle 13
Kl. 13.20 – 14.30
Travetur i kvarteret med indlagte pauser
Kl. 14.30 – 15.00
Dialog og godt samvær 

Da vi skal have købt drikkevarer og lidt at 
spise til turen, vil vi gerne vide, hvor mange, 
der kommer.

Tilmelding til John Hermansen på telefon 86 
154698 eller e-mail john@fiber.dk

Vel mødt
p.b.v.   John Hermansen 

Check telefonregningen 
Nogle beboere har fået opkrævning fra 
NRGi på opkald til 70-numre under fastpris 
aftalen. 

NRGi 
Sidste nyt om fiberbredbånd og NRGi

Processen er nu færdig i forhold til nedgrav-
ning og reetablering af veje og fortove. Hvis 
der er grundejere, der mener, at det ikke er 
tilfredsstillende, skal I selv henvende Jer til 
NRGi. 

I forhold til de produkter vi hver især har 
købt, hører jeg meget forskelligt. Hvis I har 
problemer, må I gerne skrive til mig på  
john@fiber.dk. Jeg vil gerne være behjæl- 
pelig, men jeg kan bare ikke løse problemet. 
I skal selv henvende Jer til NRGi, da proble-
merne som skrevet er meget forskellige. 
Hilsen 
John Hermansen

Det må være en fejl.
Redaktionen er i besiddelse af en mail- 
korrespondance med en klar tilkendegivelse 
af prisaftalen på det punkt. Se herunder.

Bestyrelsen
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Nyt fra Handelshøjskolen

Som det vil være de fleste bekendt, har Han-
delshøjskolen fået tilladelse til at udvide på 
den nærmeste del af skolens boldbaner.

Planlægningen af byggeriet er nu nået så 
langt, at vi har fået den første orientering om 
byggeplanerne. Orienteringen blev givet på 
et møde med dekan Børge Obel og teknisk 
chef Eigil Jensen.

Pt. er man i gang med at udarbejde udbuds-
materialet for byggeriet i samarbejde med 
arkitekterne, og ifølge planen skal materialet 
udsendes sidst på sommeren. 

Forhåbningen er, at byggeriet kan igangsæt-
tes i december 2009. Byggeriet forventes at 
stå på i 2 år frem til december 2011.

Den gode nyhed er, at byggeriet omfatter en 
ny, stor parkeringskælder med plads til 130 
biler. Samtidigt vil den nye bygning primært 
indeholde nye faciliteter til de studerende. 

Man forventer derfor ikke, at den nye byg-
ning i sig selv vil generere ekstra trafik til om-
rådet.

Den dårlige nyhed er selvfølgelig de gener, 
som et så stort og langvarigt projekt vil give 
i området.

Den store parkeringskælder betyder, at der 
skal køres store mængder jord væk fra om-
rådet. 

Det er handelshøjskolens – og vores – forhåb-
ning, at dette kan ske via deres eksisterende 
udkørsel til Ringgaden, men dette er op til 
vejmyndighed og politi at afgøre. Vi følger 
sagen nøje.

Med et byggeri af denne størrelse vil der 
uvægerligt følge en række rystelser, der vil 
kunne mærkes hos de nærmeste grundejere. 

Vi vil arbejde på at få en aftale i stand om, 
at husene tættest på byggeriet skal gennem-
fotograferes på Handelshøjskolens regning, 
inden byggeriet igangsættes, for at muliggø-
re dokumentation af eventuelle skader som 
følge af pilotering m.v.

Mens byggeriet står på, vil Handelshøjskolen 
råde over 50 parkeringspladser mindre end 
sædvanligt, da der skal placeres skurvogne, 
byggematerialer m.v. på området. 

Vi vil få Handelshøjskolens ledelse til gøre 
deres til at mindske følgevirkningerne i vo-
res kvarter ved holdningspåvirkning af deres 
ansatte og studerende, men samtidigt vil jeg 
opfordre til, at man på de berørte veje gør et 
ekstra forsøg på at blive enige om en perma-
nent parkeringsløsning, jf. bemærkningerne 
under ”Formanden har ordet”.

Vi arbejder på at nedsætte en arbejdsgruppe 
med repræsentanter fra de berørte grundeje-
re samt bestyrelsen. 

Gruppen vil stå for samarbejdet med Han-
delshøjskolen i byggeperioden.

Trine Grove.



7

Annoncering i bladet kan primært tegnes af ejerforeningens medlemmer. Prisen er kr. 600,00 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

Nye beboere/kontingent

Generalforsamling

Generalforsamlingen 2010 indkaldes i for- 
bindelse med udsendelse af bladet i januar 
måned.
Se deadlines for forslag samt diverse datoer på 
bagsiden.

Bladet udsendes normalt 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.

Annoncer:

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

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

Vi byder velkommen til:

Nattergalevej 38, 
og samtidig vil vi godt beklage, at navne og 
adresser på bladet ikke er ajourført. Vi håber på 
snarest at have dette i orden.

Kontingent:
Det er beklageligt at vi stadigvæk har beboere, 
der ikke har betalt kontingent, og at vi nu skal 
til at sende rykkere ud for anden gang. 
Det er frivilligt arbejde vi udfører. Så hjælp os 
lige med en indbetaling, hvis dette ikke alle-
rede er i orden.

Med venlig hilsen
Tove Thomassen

Ellen Ladegaard
Fasanvej 23
8210 Århus V
Ellenladegaard@fiber.dk eller på 
telefon: 8615 6896
Vi benytter on-line bookingsystem: 
www.banebooking.dk/mtk
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Næstformand:
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:  
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. suppleant:
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

Medlemblad.................................. 19. apr
Bestyrelsesmøde............................. 12. maj
Deadline for materiale til bladet ...... 16. maj
Medlemblad.................................. 31. maj
Historisk eftermiddag med travetur.... 14. jun

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

Medlemsblad.................................. 04. okt
Bestyrelsesmøde.............................. 03. nov
Deadline for materiale til bladet ....... 29. nov
(indkaldelse til generalforsamling)

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


