
 
 
 
 
 

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær 
generalforsamling. 

 
Den ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 18. februar 2013 kl. 18:45 – 22:00 i foyeren i 
bygning S på Handelshøjskolen. 

 
 
Program: 
 
18:45 Ankomst og rundvisning i Handelshøjskolens 
nye bygning S. 
 
19:30 Velkomst til generalforsamlingen. 
 
22:00 Tak for i aften.  
 

 
 
 

 
Hvis du ønsker at deltage i rundvisningen, så forventes det at tage ca. 30 minutter.  
 
Selve generalforsamlingen begynder kl. 19:30. 
 
I forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement. 
 
Tilmelding skal ske senest d. 11. februar 2013 til: 
 
Trine Grove       Tove Thomassen 
Nattergalevej 22      Nattergalevej 15 
Tlf. 41 95 00 83      Tlf. 25 34 32 57 
Mail: fuglebakkenaarhus@gmail.com    Mail: kasseren@fuglebakkenaarhus.dk  
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Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Velkomst.  
 

2. Valg af dirigent.   
 

3. Formandens beretning.   
§ Se materiale side 3  

 

4. Fremlæggelse af regnskab for 2012.  
§ Se materiale side 7. 
§ Bemærkninger til regnskaber se side 8. 

 
5. Indkomne forslag.  

§ (Skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest søndag d. 27. januar 2013)  
 

6. Fremlæggelse af budget for 2013 og 2014.  
§ Se materiale side 9. 
§ Orientering vedrørende vejrenovering i kvarteret.  

 

7. Fastsættelse af kontingent for 2013.  
 

8. Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. 
 
På valg er:  

  
Bestyrelsen:  

§ Trine Grove  
§ Steen Borregaard  
§ Tove Thomassen  

  
Suppleant:  

§ Britta Meyer 
  

Revisor:  
§ Jan Rasmussen 

  
Revisorsuppleant:  

§ Lise Hansen  

 
9. Eventuelt 

§ Kort præsentation af funktioner og indhold på grundejerforeningens nye hjemmeside. 
§ Introduktion til grundejerforeningens nye pris Årets PIP. 
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Formandens beretning 
 
 
 

Bestyrelsens arbejde 
 
Efter generalforsamlingen d. 27. februar 2012 blev der holdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 5. marts 
2012. 
 
Da der på generalforsamlingen var sket en større udskiftning i bestyrelsen, gav det anledning til en række 
justeringer i det løbende bestyrelsesarbejde i forhold til foregående år.  
 
Bestyrelsesarbejdet generelt 
Der blev afholdt 8 bestyrelsesmøder i bestyrelsesåret 2012, idet møderytmen fra 2011 blev fortsat. Dette 
har mindsket arbejdsbelastningen mellem møderne i forhold til tidligere. 
 
Fokusområder 
Den nye bestyrelse valgte at arbejde med følgende fokusområder i 2012: 
 

• Elektronisk kommunikation: 
Der blev taget beslutning om at overgå til at anvende elektronisk kommunikation som primær 
kommunikationsform. 

 
• Sociale arrangementer: 

Bestyrelsen ønskede udvide tilbuddet til foreningens medlemmerne af sociale arrangementer. 
 
Økonomi 
Kontingentindbetalinger 
Bestyrelsen måtte desværre konstatere, at der i 2012 var særligt mange medlemmer, der indbetalte 
kontingent efter betalingsfristen. Vi vil gerne opfordre til, at man sørger for at indbetale kontingentet 
rettidigt, da det er et stort arbejde for foreningens kasserer at afstemme indbetalinger, udsende rykkere 
mv. 
 
Regnskab og budget 
Regnskab for 2012 samt budget for 2013 og 2014 findes andet steds i materialet og præsenteres på 
generalforsamlingen.  
 
 

Vej, kloak og sne 
 
Gravearbejdet i kvarteret 
Alle grundejere har i større eller mindre grad været påvirket af gravearbejde i kvarteret i 2012.  
 
Aarhus Vands arbejde med udskiftning af vandledninger i kvarteret fortsatte ind i 2012. Generelt havde vi i 
Grundejerforeningen et meget positivt samarbejde med Aarhus vand gennem hele projektet. 
 
I efteråret påbegyndtes så udskiftningen af kloakledninger i kvarteret. Også her har der været et rigtig 
godt samarbejde med Aarhus Vand. Særligt har der været en tæt dialog angående mulig udskiftning af 
gamle regnvandsbrønde, samt der er indgået særaftale om genetablering af asfalten på de berørte veje. Se 
yderligere herom  i efterfølgende afsnit. 
 
Vejvedligehold 
I henhold til sidste års beslutning om kun at foretage større vejreparationer hvert andet år, var det 
således planen i år, at der kun skulle foretages den allermest nødvendige reparation. DanJord, som var 
entreret til opgaven, foretog dog en lidt grundigere reparation end planlagt, hvorfor udgiften til 
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vejvedligehold blev større i år end forventet. Til gengæld har vi så fået lappet flere huller end forventet. Vi 
er løbende i dialog med DanJord for at sikre, at arbejdet til enhver tid udføres som forventet. 
 
Via arbejdet med udskiftning af kloakledninger har vi fremadrettet fået mulighed for at få lavet en total 
asfaltering af de veje i kvarteret, som opgraves i forbindelse med udskiftning af kloakledningerne, til en 
stærkt reduceret pris i forhold til, hvad en total asfaltering ellers ville koste. Bestyrelsen anbefaler derfor 
en kontingentforøgelse på 250 kroner, således at vores samlede opsparing er tilstrækkelig til at få udført 
disse favorable vejrenoveringer. Planen vil blive præsenteret i detaljer på generalforsamlingen. 
 
Snerydning 
Bestyrelsen har fortsat aftalen om snerydning fra forrige vintersæson, så DanJord rydder sne automatisk, 
når der falder mere end 5 cm sne. 
 
Det er bestyrelsen holdning, at dette niveau er passende .  
 
 

Kommunikation 
 
Elektronisk kommunikation 
Som alle nok vil have bemærket, tog vi i 2012 endeligt beslutningen om at overgå til e-mail som den 
primære kommunikationsform. Mange grundejere havde i forvejen taget opfordringen op om at indsende 
en e-mail adresse til foreningen. Dertil gjorde bestyrelsen en stor indsats med at indsamle e-mail adresser 
fra de øvrige grundejere ved at stemme dørklokker.  
 
Overgangen til elektronisk kommunikation er sket med fuld respekt for de medlemmer, der ikke har 
mulighed for eller ønsker at modtage information elektronisk. Disse medlemmer modtager fortsat al 
relevant information på papir. 
 
I skrivende stund har foreningen modtaget e-mail adresser på 256 grundejere/medlemmer, mens 19 
grundejere foreløbig har tilkendegivet, at de fortsat ønsker information på papir. Vi arbejder fortsat på at 
indhente e-mail adresser på de resterende grundejere og alle interesserede kan tilmelde sig vores 
nyhedsbrev på hjemmesiden eller via email til kommunikationsansvarlig Thomas Mikkelsen 
locktown@yahoo.dk. 
 
Bladet/Nyhedsbrev 
Dermed blev 2012 året, hvor vi endeligt tog afsked med Bladet. Vores smukke blad har tjent foreningen 
godt i mange år, men bestyrelsen følte, at det nu var på tide at komme videre.  
 
At vi nu kan kommunikere elektronisk med vore medlemmer, har givet os mulighed for at målrette 
informationen, så den udsendes på det tidspunkt, hvor den er mest relevant for medlemmerne, frem for 
at være afhængige af deadlines for det trykte blad. Det medfører ligeledes en besparelse på udgifterne til 
tryk, omdeling m.v. af medlemsbladet. 
 
Hjemmesiden 
Vi valgte også at benytte lejligheden til at give hjemmesiden endnu en design- og indholdsmæssig 
renovering, bl.a. for at gøre hjemmesiden mere dynamisk. Planen er bl.a., at hjemmesiden på sigt skal give 
grundejerne endnu bedre mulighed for at kommunikere med bestyrelsen og med andre grundejere. 
Den nye hjemmeside præsenteres kort på generalforsamlingen. 
 
 

Arrangementer 
 
Fastelavn 
Fastelavnsfesten 2012 var traditionen tro et stort og farverigt arrangement med stor opbakning fra 
kvarterets beboere i alle aldre. Det var en festlig dag som altid med højt humør og mange flotte 
kostumer. 
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I skrivende stund er forberedelserne til fastelavnsfesten 2013 i fuld gang, og alt tyder på, at det også i år vil 
blive et velbesøgt arrangement.  
 
Foredragsaften 
Som noget nyt blev der i 2012 arrangeret en foredragsaften med Niels Villemoes. Det blev et meget 
velbesøgt arrangement, så det – næsten – kunne konkurrere med fastelavnsfesten i deltagerantal. Den 
flotte opbakning har givet blod på tanden, så der er allerede planlagt yderligere foredragsaftener i 2013.  
 
Kreativ aften 
Igen i år blev der afholdt kreativ aften. Om end der indtil videre ikke har været mange deltagere, har det 
ikke desto mindre været stor tilfredshed med arrangementet blandt deltagerne. Vi håber på, at 
bestyrelsen vil være indstillet på en gentagelse i 2013. 
 
Årets Pip 
Bestyrelsen vil på dette års generalforsamling introducere prisen ”Årets Pip”. Prisen introduceres kort på 
generalforsamlingen og mere information om prisen kan også ses på hjemmesiden. 
 
Ideer til arrangementer 
Bestyrelsen har allerede en liste med ideer til mulige, kommende arrangementer, men vi vil gerne 
opfordre alle medlemmer til at komme med yderligere ideer. Som regel er det begrænsning i tid blandt 
bestyrelsesmedlemmerne, der er den primære forhindring for at lave flere arrangementer, så lad dette 
hermed være en opfordring til alle medlemmer om at melde sig, såfremt man har lyst til at hjælpe til.  
 
 

Øvrige emner 
 
Bogen 
2012 blev året, hvor bogen regnskabsmæssigt blev opgjort, jf. beslutningen herom på sidste 
generalforsamling. I den forbindelse valgte bestyrelsen at forære alle grundejere et eksemplar af bogen. 
Det vil fortsat være muligt for interesserede at købe bøger fra det resterende lager, men derudover vil de 
resterende bøger blive brugt som velkomstgaver til nye medlemmer. 
 
Nye medlemmer 
Der har også i 2012 været en stor udskiftning i kvarteret. 
 
Vi fortsætter den gode tradition med at byde nye grundejere velkomne i kvarteret, hvor et 
bestyrelsesmedlem afleverer et velkomstbrev og informerer om kvarteret og foreningen. For at sikre en 
god service til nye medlemmer opfordrer vi fortsat til, at grundejerne meddeler de ansvarlige i 
bestyrelsen, når der kommer nye beboere til.  
 
 

Bestyrelsen 2013 
 
Kontingent 2013 
Med baggrund i de forestående asfaltrenoveringer vil bestyrelsen på generalforsamlingen stille forslag om 
følgende kontingenter for 2013: 

- Foreningen: 100 kr (uændret) 
- Vej/kloak/sne: 750 kr (en forøgelse på 250 kr) 

 
Nye bestyrelsesmedlemmer søges 
Der vil også i år komme til at ske en udskiftning i bestyrelsen, da ikke alle de afgående 
bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille. Vi vil derfor opfordre alle interesserede grundejere til at 
opstille til bestyrelsen eller til en suppleantpost. Der er i år valg til 3 bestyrelsesposter samt 1 
suppleantpost. 
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Som en bestyrelse baseret på frivilligt arbejde råder vi over begrænsede ressourcer, især i form af tid. 
Dertil er der arbejdsområder, hvor vi kan mangle faglige kompetencer. Det er derfor vigtigt for kvaliteten 
af det udførte arbejde, at vi også i fremtiden har mulighed for at trække på de mange gode og dygtige 
grundejere, som findes i vores kvarter. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at interesserede grundejere 
melder sig til at give en hånd med på de igangværende og kommende arbejdsopgaver, også selvom man 
ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen. 
 
Skulle man have fået lyst til at melde sig under fanerne, eller hvis man gerne vil have yderligere 
information om bestyrelsesarbejdet, er man meget velkommen til at rette henvendelse til formanden pr. 
mail på fuglebakkenaarhus@gmail.com eller pr. telefon på 86 10 17 68. 
 
 

Afslutning 
 
Afslutningsvist vil jeg gerne takke bestyrelsen for vel udført arbejde i bestyrelsesåret 2012. Det blev et år 
med mange nye tiltag og forandringer til det bedre. Også en stor tak til grundejerne for jeres opbakning til 
vores arbejde generelt, og særligt for at have taget så godt imod de nye tiltag. 
 
Vi glæder os til arbejdet i bestyrelsesåret 2013. 
 
 
Formanden 
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Regnskab 2012  

 
	  
	  

Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN
Årsregnskab  for perioden 1. januar - 31. december 2012

Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening
Resultatopgørelse
Indtægter
Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk 132.500 0 132.500 0 118.800 0
Kontingent, foreningen - obligatorisk 0 26.500 0 26.500 0 39.600
Kontingent, foreningen - frivillig 0 5.000 0 4.900 0 7.350
Renteindtægter, bank 2.874 1.232 1.000 500 2.442 1.046
Indtægter ved salg af bog 0 950 0 1.500 0 800
Øvrige indtægter (ejendomsmægler og gebyr) 0 3.300 0 2.500 0 5.400
Indtægter i alt 135.374 36.982 133.500 35.900 121.242 54.196

Omkostninger
Vej/kloak/sne
Vedligeholdelse, vej 65.625 0 10.000 0 54.395 0
Vedligeholdelse, kloak 46.460 0 60.000 0 55.893 0
Snerydning 7.875 0 30.000 0 1.781 0
Trafik/miljø 0 0 0 2.000 0 0
I alt 119.960 0 100.000 2.000 112.069 0

Arrangementer
Fastelavn 0 1.188 0 2.500 0 1.392
Travetur 0 0 0 1.500 0 0
Øvrige arrangementer 0 2.744 0 1.000 0 85
I alt 0 3.932 0 5.000 0 1.477

Kommunikation
Medlemsblad 0 7.348 0 10.000 0 8.654
Hjemmeside 0 7.368 0 5.000 0 1.290
I alt 0 14.716 0 15.000 0 9.944

Administrationsomkostninger
Kontorartikler m.v. 0 432 0 4.000 0 3.004
Forsikringer 0 2.454 0 2.500 0 2.419
Regnskabsprogram 0 0 0 500 0 0
Porto og gebyrer 0 312 0 200 0 25
Bestyrelsesmøder 0 4.545 0 3.000 0 1.395
Generalforsamlingen 0 6.433 0 7.000 0 6.869
Kontingenter 0 0 0 0 0 0
Historisk udvalg 0 0 0 0 0 0
Udgivelse af bog 0 37.099 0 35.397 0 614
Øvrige omkostninger 0 0 0 0 0 0
I alt 0 51.275 0 52.597 0 14.326

Omkostninger i alt 119.960 69.923 100.000 74.597 112.069 25.747

Årets resultat 15.414 -32.941 33.500 -38.697 9.173 28.449

Balance

Aktiver
Kassebeholdning 2.928 18
Danske Bank - Budget 402.804 15.356
Danske Bank - Aftaleindskud 0 171.432
Danske Bank - Service 3.511 200.503

409.243 387.309

Lagerbeholdning af bogen 0 35.397
Tilgodehavende hos grundejere 0 0

Aktiver i alt 409.243 422.706

Passiver
Egenkapital, forening
Egenkapital pr. 1. januar 2012 88.575 160.126
Overført til vej/kloak/sne 0 -100.000
Årets resultat -32.941 28.449
Egenkapital  pr. 31. december 2012 55.634 88.575

Egenkapital, vej/kloak/sne
Egenkapital pr. 1. januar 2012 334.131 224.958
Overført fra foreningen 0 100.000
Årets resultat 15.414 9.173
Egenkapital  pr. 31. december 2012 349.545 334.131

Skyldige omkostninger 4.064 0

Passiver i alt 409.243 422.706

2012
Regnskab Regnskab

2011
Budget

2012

1
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Bemærkninger til årsregnskabet:  

Årsregnskab for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012 
 
 
Indtægter 
Der er i alt 265 medlemmer a 600 kr. 
Der er i alt 50 medlemmer a 100 kr. - frivillige/offentlige 
 
Renteindtægter, bank 
Posten er større end budgetteret, da man har været bedre til at placere pengene på aftalekonti. 
 
Øvrige indtægter (ejendomsmægler og gebyr) 
Der er solgt langt flere huse i området, ligesom flere medlemmer ikke har betalt kontingent til tiden. 
Posten er derfor større end budgetteret. 
 
Vedligeholdelse, vej 
Posten er større end budgetteret, hvilket skyldes at der lavet større vedligeholdelse frem for mindre små 
reparationer 
 
Vedligeholdelse, kloak 
Ingen bemærkninger 
 
Snerydning 
Der er brugt færre penge på snerydning som følge af mindre hård vinter. 
 
Travetur 
Der har ikke være afholdt travetur i 2012. 
 
Øvrige arrangementer 
Posten er højere end budgetteret, da man har afholdt et foredrag i stedet for en travetur. 
 
Medlemsblad 
Der er kun udsendt et fysik medlemsblad. Fremover udsendes der primært nyhedsbreve via email og 
informeres via hjemmesiden. 
 
Hjemmesiden 
Posten er højere end budgetteret, grundet omkostninger til udvikling af ny hjemmeside, jf. ovenfor. 
 
Udgivelse af bog 
Posten er højere end budgetteret, da der også er afholdt omkostninger til uddeling. 
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Budget 2013 & 2014	  

	  
	  


