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Kære Medlem
Vi valgte at springe over det planlagte blad i Juni måned, men håber dog på, at 
følgende blad kan udfylde nogle af hullerne. 

Vi kan nu med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da 
den nu næsten er fuldt opdateret.

Husk lige at sende mig en mail med vej og husnummer - så kan vi automatisk få 
jeres mail-adresse registreret i foreningen.

Efteråret kalder på en skovtur - indsamling af kogler og frø - suppleret med et 
gartneribesøg - samt en aften med lidt julehygge - vel mødt - se side 4.

Godt efterår
Steen Borregaard

sb@bioplant.dk

Fuglebakken
GRUNDEJERFORENING
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  Vi vil gerne gøre Fuglebak-
  ken til et endnu bedre sted at 
  bo for alle lige fra børnefa-
  milien til pensionisten. 
Dertil skal dels de fysiske rammer være i 
orden,  men det handler også om, at skabe 
et godt fællesskab og naboskab. I bestyrel-
sen arbejder vi på at løfte begge områder.

Som de fleste nok har bemærket, har det 
desværre trukket ud med at få igangsat as-
falteringsarbejdet i kvarteret, men i skriven-
de stund er DanJord i gang i den sydlige 
del og den nordlige del følger umiddelbart 
derefter. (se desuden nedenunder).

På det sociale område har vi i år valgt at 
udskifte den traditionsrige gåtur i kvarteret 
med hele to arrangementer, som vi håber, I 
vil støtte op om. Læs mere om disse inde i 
bladet.

Bestyrelsesarbejdet har desværre været 
særligt ramt i år af udefrakommende om-
stændigheder, som har gjort flere bestyrel-
sesmedlemmer ekstra presset på tiden. 
Vi er derfor mere end nogensinde afhæn-
gige af hjælpsomme grundejere ved arran-
gementer mv. 

Meld dig til undertegnede på mail 
fuglebakkenaarhus@gmail.com eller tele-
fon 41 95 00 83, hvis du har lyst til at give 
en hånd med i arbejdet. Der er masser af 
spændende opgaver at tage fat i. 

På den lidt længere bane ser det i skri-
vende stund ud til, at der vil blive en ledig 
plads i bestyrelsen ved næste generalfor-
samling, så meld dig under fanerne, hvis 
du gerne vil gøre en forskel i dit kvarter.
Jeg ønsker alle et godt efterår. 
Vel mødt!
Trine Grove

Ang.: ”Udskiftning af vandledninger i den 
nordlige del af Fuglebakken”.

Grundejerne i den nordlige del fik d. 20/9 
et informationsbrev fra Aarhus Vand vedr. 
den forestående udskiftning af vandlednin-
gerne på Falkevej, Nattergalevej, Blåmej-
sevej og Tornskadevej. Vi har efterfølgende 
haft et møde med Aarhus Vand samt de 
involverede entreprenører mv.

Arbejdet forventes udført i perioden 3/10-
9/12. På Nattergalevej vil fortovet på ve-
jens østlige side blive gravet helt op, mens 
man på de øvrige veje vil kunne nøjes med 
punktopgravninger ud for stiklinjeventilerne. 

Opgravningerne betyder, at det vil blive 
nødvendigt at udskifte defekte fliser og 
kantsten i fortovene, og da disse er grund-
ejernes ansvar, skal den enkelte grundejer 

Vandledninger i nordlige del:
selv afholde udgiften til nye fliser og kant-
sten. 
Derudover anbefaler Aarhus Vand, at man 
i forbindelse med arbejdet overvejer, om 
man skal benytte lejligheden til at få udskif-
tet stikledningen på egen grund, da der vil 
være penge at spare, når der i forvejen er 
gravet op ved stikledningsventilen. 

Dette er især relevant for grundejere, der 
endnu har en gammel stikledning i støbe-
jern. 

Man skal selv som grundejer bekoste 
udskiftningen, og man skal selv entrere 
med en VVS installatør, der så koordinerer 
arbejdet med Aarhus Vands folk. 

I samarbejde med Aarhus Vand arbejder vi 
på at få mere detaljeret information ud til 
alle berørte grundejere snarest muligt.
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Efterårstur i Skoven:
Søndag d. 16. oktober kl. 14

Lisbjerg Skov og gartneriet JNP

Du inviteres hermed til en hyggelig efter-
middag i gode naboer lag. 
Vi mødes kl. 14 på parkeringspladsen ved 
gartneriet på Elevvej. 
Herfra går vi i skoven, hvor vi kan samle 
kogler med mere til juledekorationer. 
Turen afsluttes hos Gartner Jens Nørgaard 
Poulsen, hvor der vil være mulighed for at 
se på deres store udvalg af krydderurter.
Gartneriet leverer mange forskellige kryd-
derurter, og kører produktionen næsten 
økologisk. (lidt biologi bliver I altså også 
fodret med).

Medbring selv kaffe og kage. Husk varmt 
tøj og fornuftig beklædning og fodtøj til  en 
tur i skoven. Det vil også være en fordel 

Kreativ aften med dekorationer onsdag d. 
23. november kl. 19
 
Grundejerforeningen Fuglebakken inviterer 
til en kreativ aften, hvor vi laver dekoratio-
ner til den forestående højtid.

Tid og sted:
Åbogade 23A
8200 Århus N
Kl. 19-22 (ca.)

Alle bedes medbringe lys, ler, fade, grønt, 
pynt, kogler, bånd med mere til eget for-
brug – men også gerne lidt til naboen.

at medbringe en rosensaks eller lignende 
samt kurv eller pose til indsamlingen.
Ved tilmeldingen bedes du oplyse:
- Antal deltagere
- Om du har behov for kørelejlighed
- Hvis du kører selv, om du har plads til 
flere i bilen

Tilmelding skal ske senest mandag d. 
10. oktober til:

Tove Thomassen
Tlf. 86 78 61 11
Mail: aarhusseashop@mail.dk

Trine Grove
Tlf. 41 95 00 83
Mail: fuglebakkenaarhus@gmail.com

Kreativ Aften:
Der vil være et lille traktement til delta-
gerne.
Da der kun er plads til 15 deltagere, bliver 
det efter først til mølle princippet.
Tilmelding skal ske senest fredag d. 18. 
november til:

Tove Thomassen
Tlf. 86 78 61 11
Mail: aarhusseashop@mail.dk

Trine Grove
Tlf. 41 95 00 83
Mail: fuglebakkenaarhus@gmail.com



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

Fuglebakkens egen  Bog
Bogen om Fuglebakken blev udgivet i 
2009, og er købt af mange beboere. 
Bogen fortæller om kvarterets udvikling 
over 100 år og indeholder en række per-
sonlige erindringer fra kvarteret. Det er en 
lidt utraditionel bog, for udover at fortælle 
om veje og beboere anviser den også, 
hvordan den enkelte kan finde frem til 
historien om sit eget hus. 

Den fortæller om de bedste kilder til ejen-
domshistorie samt om, hvor man finder 
dem, og hvordan de bruges. Kilderne er 
mange, hvorfor det næsten kun er den en-
keltes engagement, der sætter grænserne.
Bogen er på 86 sider, i blød indbinding og 
rigt illustreret med kort og fotos i farver.

Prisen for grundejerforeningens medlemmer 
er nu kr 100,-. Medlemmer, der tidligere 
har købt, kan evt supplere deres lager.

Bogen kan købes ved henvendelse til: 
Langaa, Duevej 18, 
tel. 86153235                    eller
Kibsgaard, Nattergalevej 18 B, 
tel. 86160546
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Indlæg i bladet:
Efter vejfesten på Blåmejsevej/Tornskade-
vej lyder der hermed en opfordring til alle 
forældre med små/mindre børn.

Vi vil fremadrettet mødes til leg og snak på 
legepladsen ved Blåmejsevej/Falkevej den 
1. søndag i hver måned kl. 14.00. 

Der vil være tale om ”fri” leg - fokus vil 
være at mødes med børnefamilier i nær-
området.

Alle er velkomne til at deltage - der er dog 
primært legeredskaber til børn i før-skole 
alderen.

Vel mødt
Beboerne på Blåmejsevej & Tornskadevej 
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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 2012 indkaldes i forbin-
delse med Bladet i januar/februar 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 

Vi byder velkommen til. 

Tornskadevej 46 B
Nattergalevej 33 - 40
Tornskadevej 8
Husk at meddele os hvis du sælger dit hus, så 
vi fortløbende kan have de rigtige oplysninger.
På forhånd tak.
Tove Thomassen

Kontingentopkrævningen for 2011 er i år 
udsendt senere end normalt, for at tilpasse det 
til vores regnskabsår, i forhold til afholdelse af 
vores generalforsamling. Derfor var forfalds-
datoen ændret. Trods dette er der stadigvæk 
nogle, der ikke har betalt endnu.

I den forbindelse vil jeg gerne pointere, at 
bestyrelsen bygger på frivillig arbejdskraft. Skal 
vi derfor bruge unødvendig energi på flere 
gange at rykke for indbetalinger, tyder det på at 
enkelte grundejere ikke respekterer dette. 

Vi har endda afventet med at sende flere ryk-
kere ud til de der ikke har betalt, trods dette er 
der stadig nogen, der skylder kontingent. 
jeg skal i den forbindelse orientere om at 
gebyret på rykkerene er vedtaget af general-
forsamling, hvorfor disse som ikke har betalt 
gebyret, vil stå i restance til foreningen på det 
manglende beløb.

”Alternativ fakturerings adresse”. Nogle med-
lemmer har en alternativ fakturerings adresse. 
Til jer vil jeg minde om, at I har pligt til at 
orientere bestyrelsen om adress-ændringer, da 
vi ikke har mulighed for ellers at finde jer.

”Fraflytning/nye beboere”: Der er mange 
grundejere, der glemmer at fortælle os, at de 
har solgt deres hus, og at der er kommet nye 
ejere. Vi bruger en del tid på hele tiden at 
holde vores kartotek opdateret, men vi fanger 
desværre ikke alle. Derfor beder vi jer, som 
sælgere, at orientere bestyrelsen om fra flyt-
nings dato og navn på nye ejere. Så de nye be-
boere kan føle sig velkomne, og vi kan komme 
ud med vores velkomstbrev. 

At nogle på den bekostning, har fået opkræv-
ning med forkert navn, kan vi kun beklage, og 
vi håber at I vil have os undskyldt.

Til sidst håber jeg, at de, der endnu ikke har 
betalt, vil gøre det hurtigst muligt, så forenin-
gen undgår at skulle bruge penge på advoka-
ter.

Med venlig hilsen
Tove Thomassen

Fastelavnsfest 2012: Festen afholdes på lege-
pladsen på hjørnet af Nattergalevej og Falke-
vej, og alle er inviteret.
Se dato under: ”Kalender”. 

Fastelavnsfest

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

Næstformand/Kommunikation
Peter Nørskov Mørch
Fasanvej 11 A - tlf. 28643477
peter.pmj@gmail.com

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

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

Bestyrelsesmøde............................... 18. jan
Deadline for materiale til generalfors.   02. feb
Medlemsblad (mat. til generalfors)....  16. feb
Generalforsamling ..........................  23. feb
Fastelavnsfest  ................................  06. mar
Bestyrelsesmøde (konstituering) ........  22. mar
Deadline for materiale til bladet .......   29. mar

Medlemsblad (m. kontingentopkrævn.) 22. apr
Bestyrelsesmøde (konstituering) ........   12. apr
Frist for indbetaling af kontingent. ....   10. maj
Bestyrelsesmøde ..............................  17. maj
Frist for tilmelding til Bike & Run.........  01. jun
Deadline for materiale til bladet .......   11. jun
Bike & Run ......................................  16. jun
Bestyrelsesmøde ..............................  21. jun
Medlemsblad..................................   afl.

Bestyrelsesmøde...............................  30. aug
Deadline for materiale til bladet ......... 01. sep
Bladet udsendes ............................... 25. sep
Bestyrelsesmøde (externt) ................... 28. sep

Skovtur ...........................................  16. okt
Bestyrelsesmøde...............................  01. nov
Julehygge .......................................  23. nov
Deadline for materiale til bladet heruder 
indkaldelse til generalforsamling ....... 28. nov
Bestyrelsesmøde...............................  06. dec
Bladet udsendes ............................... 18. dec 

Bestyrelsesmøde...............................  17. 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) ........   14. mar

Januar kvartal 2011

April kvartal

Juli kvartal

Oktober kvartal 

Januar kvartal 2012
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Frit efter: “Gloria Mundi  krydderurter”


