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Kære Medlem
I hånden holder du nu det første af årets udgivelser af fugle-bladet år 2007.
Jeg håber bladet falder i jeres smag, både hvad angår indhold og design. 
I vort lokale område sker der en del ændringer i den kommende tid. Dette gælder 
både indenfor pasningen af vore børn, men også i forbindelse med Handelshøjskolens 
planer for fremtiden. 
På grund af dette er der afsat plads til information både fra Skoleder Majbritt 
Jensen fra Møllevangsskolen samt Teknisk Chef Eigil Jensen fra Handelshøjs-
kolen. Fællesrådets arbejdsområder beskrives i et indlæg af Ib Langaa.
Foreningens hjemmeside prioriterer vi stadig højt. Vi håber på at den kan blive et 
informations-redskab i det daglige, både hvad angår de store linier i området, men også 
i den daglige kommunikation imellem medlemmerne. 
Hjælp os derfor ved at indsende jeres mail-adresse, så vi hurtigere kan informere om 
områdets aktiviteter mv.
God læsning. Steen Borregaard - sb@bioplant.dk
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Formanden har ordet
Vinteren er overstået for 
denne gang, og vi kom godt 
igennem den. Det var kun 

lige i slutningen af februar, at sneen lukkede 
vore veje.
Jeg fik i den forbindelse et par mails om 
manglende snerydning. Vi har en aftale med 
DanJord om, at de rydder sne for os, og det 
gør de til vores tilfredshed. Men lige da den 
første sne faldt, var der rigtigt meget at lave, 
og det betød, at nogle grundejere oplevede 
dårlig service. Det vil vi selvfølgelig påtale 
overfor DanJord. 
Det er dog også vigtigt at have en forståelse 
for, at vi nogle gange bliver lidt nedpriori-
terede. Det er især, når de store veje lukker 
til,  og politiet faktisk råder folk til ikke at 
køre ud.

Vi har i vinterperioden være involveret i situ-
ationen omkring lukningen af  Fritidshjem-
met Fuglebakken i vores kvarter. Vi har 
indsendt vores indsigelse imod lukningen. 
Vores hovedargument var, at det er vigtigt 
at fastholde en mangfoldighed i kvarteret, 
således at der er forskellige tilbud til vore 
børn. Vi har haft et godt samarbejde med 
både institutioner og forældre i den sam-
menhæng. Men som så mange gange før, 
kunne vi ikke ændre byrådets beslutning. 
Det er ved at være frustrerende på den 
ene side at skulle gøre indsigelse, da man 
ellers kan hævde, at vi ikke er aktive, og på 
den anden side gentagne gange opleve, at 
beslutningen er taget,  og at det ikke nytter.

Men vi er der selvfølgelig også næste gang.

Foråret er lige om hjørnet,  eller måske 
allerede kommet. Det pibler i hvert fald op 
af jorden med forårsblomster, og musvit-
terne er mere interesserede i redekasserne 
nu end for bare et par uger siden. Det er så 
også tiden, hvor man hører og ser naboen 
arbejde i haven, og hvor man også selv 
ifører sig sit havetøj, tager hakken, skovlen 

og spaden.  

Det er tiden, hvor vi begynder vores 
“udeliv”.

Det betyder bl.a., at det er vigtigt, at vi 
er opmærksomme på at få klippet hegn, 
ordnet  fortove og få ryddet godt op efter 
vinteren. Der er i medlemsmappen en 
udmærket beskrivelse af de regler, der 
gælder i den forbindelse. Jeg vil anbefale, 
at man lige ser i mappen, hvis man er i 
tvivl.

Det betyder også, at vi skal være endnu 
mere opmærksomme på hastigheden og 
vigepligten i kvarteret. Det er altså godt, 
hvis vi kan overholde en max. hastighed på 
ca. 20 - 25 km i timen, og huske at over-
holde højre vigepligten. 

Det skrev jeg også i april 2006, men det er 
jo lige aktuelt hvert år.

Fiberbredbånd er på vej. Vi afventer stadig 
et udspil fra NRGi. De har lovet at starte en 
kampagne her i april. Vi meddeler, når der 
er nyt.

Som I kan se,  har vi givet nyhedsbrevet 
et nyt navn.  Det hedder nu “bladet” og 
har fået nyt design. Vi vil gerne udvikle 
“bladet” til at være mere dialogskabende, 
og opfordrer derfor alle til at sende artikler 
til redaktøren.

I dette nummer af “bladet” annoncerer vi 
den historiske travetur d. 20. maj kl. 
13.00 - 16.00. Traveturen er en kærkom-
men lejlighed til at stifte bekendtskab med 
kvarteret og med andre grundejere. 

Jeg ønsker alle et godt forår og en god 
sommer.

John Hermansen
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  Kommunens   Grundejerforeningen  Grundejerens 
  opgaver  opgaver   opgaver

Snerydning    X  
    Se mappe s. 2.1 og 5.1 

Glatførebekæmpelse      
til vejmidte        X  
       Se mappe s. 
       2.1 og 5.1

Gadefejning           
til vejmidte        X   

Reparation af vejbane    X  Kontakt: 
    Se mappe s. 2.1
 
Reparation af fortov     
og kantsten        X

Rensning og reparation         X
af bygningsafløb indtil 
vejmidte       Reparationsarbejde 
       kræver kloak-
       mesterautorisation      
          
Rensning og reparation 
af vejbrønde og 
afløbsrør til vejmidte    X  Kontakt: 
    Se mappe s. 2.1 

Vedligehold af 
hovedkloak i vejmidte X  Kontakt:
     8940 1800 
 
Vejbelysning X  Kontakt:
      NRGi 
 
El forsyning X  Kontakt:
      NRGi  *) 
 
Vand forsyning X  Kontakt:
     8940 1800 
 
Fjernvarme X  Kontakt:
     8940 1500  
Vedligehold af skilte     X  
    Kontakt: 
    Se mappe s. 2.1 

Hækklipning       X  
       Se mappe 
       s. 5.4 og 5.5

Træbeskæring       X   Se mappe 
       s. 5.4

Skema vedrørende drift og vedligehold af de private fællesveje 

“Se mappe” henviser til indholdet i det ringbind kaldet “medlemsmappen”, som alle 
medlemmer af Grundejerforeningen Fuglebakken har fået udleveret.

*) NRGi Driftsvagten, telefon: 8774 1118
    E-mail: driftsforstyrrelse@nrgi.dk 
    (den enkelte grundejer kan dog have valgt et andet energiselskab)



Eigil Jensen: Teknisk Chef/Handelshøjskolen

Nyt om Handelshøjs-
kolens byggeplaner 

Bestyrelsen på Aarhus Univer-
sitet har givet grønt lys for, at Handelshøj-
skolen nu kan tage de første skridt frem mod 
en opførelse af det længe ventede byggeri 
på boldbanen ved Møllevangsskolen. God-
kendelsen betyder, at mange års pladspro-
blemer for skolens studerende og ansatte nu 
endelig kan blive markant forbedret.

Efter flere års ventetid ser fremtiden endelig 
lys ud for de trængte studerende på Han-
delshøjskolen. Den 26. februar godkendte 
bestyrelsen på Aarhus Universitet, som Han-
delshøjskolen fusionerede med pr. 1. januar, 
at skolen nu kan gå i gang med planlægn-
ingsprocessen. Selve byggeriet vil gå i gang 
omkring udgangen af 2008/starten af 
2009. Forventningen er, at bygningen står 
klar til indflytning i slutningen af 2010. 

Med den nye bygning får Handelshøjskolen 
endelig en løsning på mange års problemer 
med utilstrækkelige lokaleforhold for både 
skolens studerende og medarbejdere. Byg-
ningen kommer således til at rumme studie- 
og uddannelsesfaciliteter samt kontorer til 
forskere og administration.

735 studiepladser på Musikkonser-
vatoriet

Udover den nye bygning får Handelshøj-
skolen også mulighed for flere kvadratmeter, 
når Musikkonservatoriet flytter ned i sine nye 
lokaler. Overtagelsen af dette lejemål vil ske 
omkring sommeren 2007.
 
- Det er meget positivt, at vi nu endelig kan 
få sat skub i byggeprocessen og nå frem til 
en reel løsning på efterhånden mange års 
pladsproblemer for både studerende og 
medarbejdere. Sammen med overtagelsen 
af Musikkonservatoriet giver det nye byggeri 
os en mulighed for at skabe et endnu bedre 
studiemiljø og samtidig få 
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flyttet medarbejderne tilbage på Fugle-
sangs Allé, udtaler Handelshøjskolens 
dekan Børge Obel. 
Handelshøjskolen vil løbende her i bladet 
holde grundejerforeningen orienteret om 
sagens udvikling i takt med, at nye oplys-
ninger kommer til. 

Fakta om Handelshøjskolen

Handelshøjskolen fusionerede pr. 1. januar 
2007 med Aarhus Universitet og hedder nu 
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

I forbindelse med fusionen solgte Handelshøj-
skolen bygningerne på fuglesangs Allé til Mi-
nisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
Skolen fungerer nu som lejer og anvendelsen af 
bygningerne er derfor uændret.

Fakta om den nye bygning

Bygningen placeres på 12 % af det nuværende 
boldbaneareal ved Møllevangsskolen. Placer-
ingen vil blive hhv. i forlængelse af og parallelt 
med de eksisterende bygninger.
Bygningen bliver fire en halv etager høj med to 
etagers parkeringskælder under jorden.
Indkørsel til den nye bygning vil være orienteret 
mod Ringgaden.
Bygningen vil følge de eksisterende bygningers 
arkitektur (i henhold til områdets lokalplan nr. 
699).
Se oversigtskort herunder.



I år havde 50 børn med forældre og bedsteforældre igen fundet vej til den årlige fastelavns-
fest. Dette var et arrangement, som involverede en masse frivillige. Det var utroligt lækkert 
at møde så stor en velvillighed, når man henvender sig til jer eller I selv tilbyder at løse 
nogle af opgaverne. 

Fastelavnsfesten blev i år begunstiget af et utroligt godt vejr. Arrangementet var rigtig vellyk-
ket både med udklædning af børnene, kaffebordet mv. Alle der tog ansvar for at det blev en 
meget hyggelig dag takker jeg mange gange.
 
Jeg kan her fortælle at vi nu allerede har fået tilsagn om en fest til næste år, da flere frivillige 
er klar til at løse de enkelte praktiske opgaver.
 
Jeg vil gene takke familierne på Nattergalevej 29 og 41, Falkevej 14 og Svalevej 16 for 
deres hjælp. Desuden en stor tak til de børn der malede tønder. De har sikkert moret sig 
fantastisk. Vel mødt til næste år.
 
Med Venlig hilsen       Tove Hermansen

Lad os så få den kat slået ihjel

Den evigt unge kattekongeSå er der servering

Fastelavsfest på den grønne plads den 18.02.07
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Ideer til området - Giv Jeres bidrag!
Bestyrelsen modtager tit gode og konstruktive oplæg til, hvordan man fysisk kan forbedre 
Fuglebakkens område, både hvad angår trafik, fortove, det visuelle miljø osv. osv.
Har I gode ideer, som kan fremme bestyrelsens forståelse for, hvad vi skal arbejde videre 
med, så har I nu muligheden for at tegne det ind på kortet her på siden, - kopier denne 
(eller klip den ud) og send den til S.B. Ørnevej 8. Så samler jeg ideer og forslag for at få et 
samlet overblik over ønsker for vort område. Skriv om stort og småt - alle ideer er velkomne.

Skriv kommentarer her



Majbritt Jensen, skoleleder på Møllevangskolen
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Hvor er vi med hensyn 
til institutionerne i skole-
distriktet? 
- en status april 2007 

Der har siden sidste sommer og især siden 
nytår været store forandringer i gang i 
skoledistriktet. 

Vi er ikke på plads endnu, men noget 
begynder trods alt at ligne hverdag igen. 
I juni 2006 startede områdechef Marianne 
Rosenholm, og hun har været central i 
arbejdet med at udføre byrådets beslut-
ninger om omlægninger af diverse tilbud.

Lige efter nytår blev der ansat 2 dagtil-
budsledere; Olav Auken for bl.a børne-
haven og vuggestuen på Fuglebakkevej 
og børnehaven Spættevej. Tore Knudsen 
blev dagtilbudsleder for institutionerne i 
Vestervang og på P.M. Møllersvej, og han 
er samtidig leder af de 20 dagplejetilbud i 
området. 

Områdets fritidshjem Fuglebakken, Spæt-
tevej/Fuglebakkevej, Ringgården og 
Møllevangen skal pr.1. august indarbejdes 
i det nye SFO-tilbud, som bliver udmønt-
ningen af byrådets beslutning af, at vi skal 
overgå til en-strenget model i fritidstilbud-
det for børn fra 0. til og med 4. klasse. 
Dette tilbud er anderledes end tidligere 
ved, at der lægges op til et mere for-
maliseret samarbejde i skoletiden mellem 
lærere og pædagoger. Man kan sige, at 
det arbejde vi tidligere har lavet med tæt 
samarbejde mellem skole og fritidshjem, 
nu er blevet til en skal-opgave. 

Vi har fra skolens - og SFO´s side - fuld 
forståelse for frustrationen, vreden og 
sorgen over, at områdets rigtig gode 
og meget forskellige fritidshjem nu skal 
nedlægges/omlægges. Det vil sikkert tage 
lidt tid for børn, forældre og medarbejdere 
at vende sig mod de nye muligheder, men 
der er gode tiltag i gang, f.eks. skal perso-
nalet fra alle fritidstilbuddene mødes over 
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hinanden med hjælp fra en ekstern pro-
ceskonsulent. Jeg er sikker på, at der nok 
skal komme noget godt ud af, at så mange 
dygtige mennesker går sammen om at lave 
alle tiders tilbud til børnene. Når det nu er 
sådan det skal være. 

Skolen inviterer alle pædagoger og lærere i 
indskolingen til fælles møde i april, således 
at alle kan blive inspirerede af at høre 
erfaringer fra andre dele af byen, hvor SFO 
igennem lang tid har været fritidstilbuddet. 
Vi hører, at man her nu ikke ville være det 
tætte samarbejde mellem lærere og pæda-
goger foruden.

Den 26. marts fik vi at vide, at Lars 
Hansen havde sagt ja til at blive den nye 
SFOleder i skoledistriktet. Lars kommer 
fra en stilling som leder af SFO på Skov-
vangskolen. Han starter allerede lige efter 
påske og arbejder tæt sammen med de 
nuværende ledere fra fritidstilbuddene/SFO, 
Marianne Rosenholm og undertegnede for 
at få afholdt diverse relevante møder mv. 
Han er tovholder i selve processen med 
at få den nye fælles SFO på plads inden 
1. august, mens det er de enkelte ledere 
på fritidshjemmene, der skal sørge for 
god overlevering af børnene, når den tid 
kommer.

Klubområdet og ungdomsskolen skal 
ligeledes samkøres efter 1. august. Møl-
levang, Frydenlund og Hasle skal sam-
tænkes i forhold til tilbud på dette område, 
sådan at børnene vil kunne bruge tilbud-
dene i hele det samlede område. 

Kristian Avnsbøl, der nu er leder af 
Klub2teket i Hasle, er ansat til denne 
opgave som ny FU -leder, som den 
overordnede stilling vil komme til at hedde 
(leder af Fritidsklub og Ungdomsskolen). 
Der vil blive klub for børnene fra og med 
5. klasse på Peter Fabers vej, Klub2teket og 
som noget nyt på Spættevej. 
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De nye ledere får travlt med at tale med 
samtlige ansatte i fritidstilbuddene. Børn-
ene i flere af institutionerne skal nemlig 
deles, således at de mindste dvs. børnene 
fra 4. klasse og nedefter som nævnt bliver 
SFO-børn, mens de større bliver klubbørn, 
og personalet skal derfor ligeledes deles 
mellem SFO eller i klub-afdelingen.

Det nye fælles SFOtilbud skal som sikkert 
bekendt have til huse dels på Møllevang-
skolen og dels i bygningen, der nu rummer 
fritidshjemmet og børnehaven Spættevej. 
Der skal derfor hurtigt tages en beslutning 
om hvilke børn, der skal være hvor. Det vil 
ske i form af  en overordnet beslutning om, 
hvorvidt vi går efter aldersopdeling, sådan 
at de mindste f.eks. skal blive på skolen og 
de store gå på Spættevej, eller om opdelin-
gen skal følge andre principper.  

Den nye SFOleder vil være tovholder i 
forhold til den endelige indstilling og vil 
derefter skulle bruge meget tid på at følge 
op på nyindretningen af lokalerne mv. 

Vi er stillet i udsigt, at udearealerne 
omkring SFO på Møllevangskolen blandt 
andet bliver drænet, og at der vil blive 
installeret bedre cykelparkering mv., lige-
som vi forventer, at der vil blive indkøbt 
eller flyttet flere legeredskaber hertil. Vi 
håber også, at de tidligere tjenesteboliger 
ved skolen kan blive indrettet til SFO-aktiv-
iteter. 

Ud over samarbejdningen af alle perso-
nalegrupperne fra de nuværende fritid-
stilbud, skal vi sikre, at alle børnene og 
forældre bliver trygge ved det nye. Dette 
gælder naturligvis for alle, men særligt 
sårbare er H-børnene, børn med diverse 
handicap som på bedste vis nu er inte-
grerede på fritidshjemmene. Det er klart 
vores håb, at personalet vil kunne følge 
med H-børnene til den afdeling, de skal 
være på efter sommerferien, så overgangen 
bliver så skånsom som muligt.

Forældrebestyrelserne i fritidstilbuddene, 
forældrerådet i SFO og skolebestyrelsen 
mødes umiddelbart efter påske for at ud-

veksle tanker om hvad der kendetegner det 
gode fritidstilbud og alle forældre bliver 
inviteret til informationsmøde den 7. 
maj. 

Alle børn og deres forældre ved senest 1. 
juni, hvor de skal gå efter sommerferien og 
hvem der skal være deres stuepædagoger. 
Det er vores fælles mål.

Vi har hverken fået budget for SFO eller 
klubområdet, men med lederne på plads, 
er vi nået et godt stykke længere i denne 
omfattende proces, som vi alle vil arbejde 
for skal ende med, at børnene fortsat får et 
rigtig godt supplement til deres skolegang.
Jeg vil opfordre til at holde øje med skolens 
hjemmeside www.moellevang-skole.
dk hvor vi vil informere løbende.

Majbritt Jensen



                                                       
                                     Fællesrå-
det har flere temaer “i spil”

Vores lokale fællesråd dækker Fuglebakken, 
Møllevangen, Frydenlund og Charlottehøj.

Vi beskæftiger os selvsagt med de lokal-
planer der er udarbejdet for området, med 
de ændringer Århus kommune planlægger 
og som påvirker os som borgere. Det kan 
være omlægning af busruter, skolelukninger 
og ændring af trafikstrukturen i området.
Men vi ser også og ofte ud over egne 
grænser.

Sammen med nabofællesrådene beskæf-
tiger vi os med trafikomlægningen i forbin-
delse med Skejby sygehus, og sammen 
med alle fællesrådene i Århus kommune 
beskæftiger vi os med strategierne for byud-
viklinger i Århus kommune.
Denne opgave har høj prioritet det næste 
års tid (mindst).

Der er i løbet af året sket meget i den 
kommunale administration. Jeg tænker 
naturligvis på strukturændringerne inden 
for magistraterne og især den nye børn- og 
ungemagistrat.
Det har vi forholdt os til. Der har været 
adskillige høringer og vi har svaret på dem 
der umiddelbart berørte os.

P.t. vurderer vi på Vestby-rapporten, og de 
skolelukninger den foreskriver. I kender 
problemstillingen fra pressen.

Selvom vi ikke umiddelbart kan se at vores 
svar på diverse giver de ønskede resultater, 
så er vores stemme dog blevet hørt i såvel 
forvaltningen som i byrådet.

Noget af det væsentligste for fællesrådenes 
arbejde i Århus kommune er at give indspil 
og modspil til de tanker der bliver formul-
eret i byrådet og blandt embedsmændene. 
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Orientering fra Fællesrådet v. Ib Langaa
Især for en udvikling, der påvirker vort eget 
område, er det væsentligt at den lokale 
stemme høres.

Fællesrådet holder den årlige generalfor-
samling i maj måned. Vi annoncerer det 
4 uger før mødet i Århus Stiftstidende og 
i passende tid med opslag og omdeling i 
området.
I vores fællesråd er alle beboere nemlig 
valgbare.

Hjemmesiden:

Vi vil gerne igen vække den lokale interesse 
for hjemmesiden:

www.fuglebakkenaarhus.dk

Prøv jer lidt frem, se de enkelte links - sup-
pler evt. med Jeres egen mail-adresse.

Hjemmesiden kunne evt. være et forum for 
små-annoncer i området: vi sælger det og 
det...
Den kan også være et bytteforum - Kram-
bod, hvor vi på enkelt vis kan komme af 
med gode brugbare ting i området.
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Så skulle de, der ikke har en medlems- 
mappe have fået udleveret en i revideret 
udgave. Skulle der nu alligevel være nogle 
der mangler en, så kontakt mig venligst, så 
skal jeg få det ordnet.
 
Selv om hushandlerne ikke går så hurtig 
mere, så sker der alligevel noget i vort 
område. Derfor er det med stor glæde at vi 
byder velkommen til:
 
Blåmejsevej 21, Blåmejsevej 31, Solsorte-
vej16, Svalevej 22, Fasanvej 10 og Fugle-
bakkevej 58.
 
Jeg vil benytte lejligheden til, at sige tak til 
jer, der har informeret mig om flytninger. 
Dette er en stor hjælp i det daglige ar-
bejde.
 
Med venlig hilsen
Tove Thomassen

Travetur i maj på Fuglebakken
En historisk eftermiddag 
Søndag den 20. maj kl. 13.00 - 
16.00

Det er nu en tradition, at vi mødes i maj og 
traver en tur i kvarteret samtidig med, at vi 
taler om kvarterets historie.

Fritidshjemmet Fuglebakken skal lukke, 
derfor synes vi, at det kunne være en god 
ide, at lade den være omdrejningspunkt for 
vores tur.

Vi begynder derfor traveturen ved Fritids-
hjemmet Fuglebakken på Fuglesangs Alle. 
Derefter vil Kjeld Kibsgaard og Ib Langaa 
Sørensen være guider på turen rundt i 
kvarteret. I vil både få fortællinger om selve 
kvarteret og om nogle af de interessante 
bygninger i kvarteret.

Vi vil slutte af på fritidshjemmet Fuglebak-
ken, hvor Kaj Skovbjerg, der i mange år 
var leder af fritidshjemmet, vil fortælle om 
sine oplevelser i kvarteret, og om hvordan 
livet omkring fritidshjemmet har ændret sig 
gennem tiden.

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   
Vi mødes ved fritidshjemmet Fuglebakken
Kl. 13.00 - 15.00 
Travetur i kvarteret med indlagte pauser
Kl. 15.00 - 16.00 
Dialog og godt samvær 

Da vi skal have købt drikkevarer og lidt at 

Historisk travetur spise til turen, vil vi gerne vide, hvor mange, 
der kommer. 

Tilmelding til John Hermansen på telefon 
8615 4698 eller e-mail jaka@mail1.sto-
fanet.dk

John Hermansen, Kjeld Kibsgaard og 

Løst & Fast:

Nye Medlemmer:

Hus & have
På grund af pladsmangel kommer der ikke 
temaer angående plantesygdomme og 
skadedyr i haven i dette nummer.
Er der ellers behov eller ønsker om 
specielle emner så skriv venligst til: 
sb@bioplant.dk
Interesserede i emnet kan få information 
på www.nyttedyr.dk



 
Formand:
John Hermansen
Fuglesangs Allé 13
tel. 8615 4698
formand@fuglebakkenaarhus.dk

Næstformand:
Trine Grove
Nattergalevej 22
tel. 8610 1768
trine.grove@gmail.com

Kasserer & økonomi:
Kjeld Kibsgaard
Nattergalevej 18 B
tel. 8616 0546
kasserer@fuglebakkenaarhus.dk

Nye medlemmer/arrange-
menter:
Tove Hermansen
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 Langå Sørensen
Duevej 18
tel. 8615 3235

Vej og kloak:
Claus Navntoft
Fasanvej 30
tel. 8615 3080
navntoft@stofanet.dk

Bestyrelsessuppleanter: 
Ulla Møldrup (Fasanvej 25) & 
Martin Eivindson (Nattergalevej 41)
Revisor: 
Jan Rasmussen (Vagtelvej 13 B)
Revisorsupleant: 
Lise Hansen (Nattergalevej 37)

 

Medlemsblad udsendes  .............april

Historisk eftermiddag med travetur (se 
inde i bladet..........................20. maj

Bestyrelsesmøde:.....................11 juni

12

Materiale til generalforsamlingen ud-
sendes ..............................3. oktober

Generalforsamling............24. oktober

Bestyrelsesmøde.................20. august

Deadline for materiale til medlemsblad 
.....................................7. september

Medlemsblad/herunder indkaldelse til 
generalforsamling .........14. september

Bestyrelsesmøde............24. september

Bestyrelsesmøder 
afholdes fra kl. 19 -21.30 på Sognegården-Møl-
levangskirken (hvis ikke andet er annonceret). 
Punkter til dagsorden skal være formanden i 
hænde senest 10 dage før. Dagsorden skal 
udsendt senest 8 dage før, og referat tilsendt 
senest 8 dage efter mødet.
Medlemsblad: 
Materialer til bladet skal indsendes senest dagen 
før deadline (pr. mail).
Historisk eftermiddag: 
En travetur i kvarteret, hvor kvarterets historie 
fortælles af de, der har oplevet den. Eftermidda-
gen er fra kl. 14  til 17 (se inde i bladet)
Generalforsamling: 
2007 indkaldes i forbindelse med Medlems-
bladet i september måned.

 Bestyrelse Kalender
 April kvartal

Juli kvartal

Oktober kvartal


