Velkommen )l

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Grundejerforeningen Fuglebakken

Program:
16:45 - 17.00 Dørene åbnes
17:00 - 17.45 Trylleshow for børn og barnlige sjæle i Biblioteket
17:00 - 18.00 Generalforsamling i Festsalen (1. del)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18:00 - 18.45 Fællesspisning for alle i Festsalen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18:50 - 19.30 Generalforsamling i Festsalen (2. del)
19.30 Tak for i aPen

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for 2019
5. Indkomne forslag
6. FastsæMelse af konNngent for 2020
7. Budget for 2020
8. Valg Nl bestyrelsen i henhold Nl §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter
9. Eventuelt

- Projektorientering: Blinde vejender – mindre støj og mere sikkerhed
- Projektorientering: Den grønne plads – legeplads og grønt fællesområde
- Projektorientering: Mul)hus Møllevang – fællesskab, foreningsliv og fede ak9viteter
- Projektorientering: 100 års jubilæum – fest og farver i Pipkvarteret
- Uddeling af Årets PIP

PUNKT 2. Valg af dirigent (og godkendelse af dagsorden)

> Bestyrelsens indsNller Trine Grove (NaYergalevej 22) som dirigent.

PUNKT 3. Formandens beretning
1. Organisering og økonomi:
Bestyrelsen arbejder eﬀek)vt og med en god blanding af mange års erfaring og nyere kræPer – endvidere er der
godt styr på økonomien!
2. Vejprojekt
Vi nærmer os ePerhånden målet om at få ny asfalt på samtlige veje - forhåbentlig er det slut om nogle få år! :-)
Cirka 2/3 af vejene (14.269 m2) har nu fået udført asfaltarbejde (opretning og etablering af slidlag). Der mangler
fortsat ca. 7040 m2.
Der er ind)l videre udført asfaltarbejde for i alt 1.678.343 kr., hvoraf grundejerforeningen har betalt 885.746 kr.
Dvs. at forsyningsselskaberne (AﬀaldVarme Aarhus og Aarhus Vand) i forlængelse af deres graveak)viteter og
genetablering af vejene har dækket ca. 48 % af omkostningerne.
2. Byudvikling:
Pipkvarteret er aYrak)vt og byudviklingen i resten af byen bliver også en aktuelt i vores områder - i en eller anden
udstrækning!
Bestyrelsen vil gerne bistå i dialogen mellem eksempelvis grundejere, projektudviklere, Fællesråd og kommune men vi skal også sørge for at repræsentere de forskellige holdninger blandt medlemmerne.

PUNKT 4. Regnskab 2019: Kort gennemgang af nøgletal

> Se udsendte materiale side 5

PUNKT 5. Indkomne forslag: HASTIGHEDSDÆMNPING I KVARTERET

Et af kvarterets kendetegn er de lukkede veje og et boligkvarter med rela)vt lidt traﬁk og plads )l at alle kan
færdes trygt på fortove og veje. Men i takt med at vejene i kvarteret bliver renoveret med ny asfalt, oplever vi
desværre også en tendens )l højere has)gheder og en uhensigtsmæssig traﬁkadfærd rundt om i kvarteret.
Det gælder )lsyneladende både gæster, håndværkere, budkørsel m.v. – men altså også beboere og grundejere
fra kvarteret, som bør udvise langt større respekt for både den højre vigepligt (gælder i alle vores ”interne”
vejkryds i kvarteret) samt den højre fod på speederen!
GOD TRAFIKADFÆRD
Vi vil derfor gerne indskærpe, at ALLE hjælper hinanden med at overholde vigepligten og får sat farten ned –
der er ingen grund )l at køre mere max 30-40 km i )men på de korte vejstrækninger, vi har i kvarteret
KONKRET TILTAG
Men for at gøre vores veje mere sikre og ændre traﬁkadfærden, har vi undersøgt forskellige muligheder for
has)ghedsdæmpende foranstaltninger på vores veje. I alt 7 vejkryds i kvarteret kunne have fordel af en indsats
overfor for høj fart eller mangel på overholdelse af højre vigepligt. DeYe kan udføres på ﬂere måder og
bestyrelsen har derfor indhentet overslag over prisniveauet for de forskellige løsninger.
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PUNKT 5. Indkomne forslag: HASTIGHEDSDÆMPNING I KVARTERET
Bestyrelsen anbefaler at arbejde videre med indførsel af mulighed nr. 3 ! ube)nget vigepligt (hajtænder og
skilte) i alle eller hovedparten af de 7 vejkryds. Det er dog kommunen og poli)et, der endeligt skal godkende
ændringer af vigepligten i kvarteret.
Såfremt grundejerne ønsker denne løsning, foreslår bestyrelsen at et traﬁkudvalg på ca. 2-3 personer i
samarbejde med bestyrelsen påtager sig denne opgave og udfører de nødvendige ansøgninger )l kommunen og
poli)et.

PUNKT 6. FastsæMelse af konNngent for 2020
Bestyrelsen inds)ller samme kon)ngentsats som i 2019:

> Tinglyst / frivilligt konNngentbetaling Nl grundejerforeningen: 100 kr.
> Tinglyst konNngentbetaling Nl Vej/kloak/sne: 1000 kr.
Samlet konNngent for Nnglyste medlemmer: 1100 kr.

PUNKT 6. FastsæMelse af konNngent for 2020 – fortsat
Procedure ved indbetaling af kon)ngent:
KonNngentet fastsæMes på generalforsamlingen i februar.
KonNngenNnformaNon udsendes den 1. marts via nyhedsbrev, Facebook og på hjemmesiden.
Betalingsfristen er alNd senest den 30. marts.
Betaling eder den 30. marts pålægges et administraNonsgebyr på 100 kr.
Da vi ikke er en erhvervsvirksomhed kan vi pålægge deYe gebyr, som er vedtaget af generalforsamlingen i år
2000 og beløbet revideret )l 100 kr. på generalforsamlingen i 2014.
Der er hele 3 forskellige betalingsmuligheder:
Der kan betales ved bankoverførsel (konto: 3627 0006688373) eller via grundejerforeningens MobilePayløsning (85980). Endvidere er der mulighed for kontant betaling hos kassereren på NaYergalevej 15 den 18.
marts mellem kl. 16.00 – 19.00.
NB: Husk venligst at angive din adresse ved betaling og vi gør ligeledes opmærksom på, at det er den enkelte
grundejer, der har ansvaret for, at vi har den rig)ge email-adresse iP. at modtage informa)on omkring
kon)ngentbetalingen via email.

PUNKT 7. Fremlæggelse af budget for 2020

> Se udsendte materiale side 7

PUNKT 8: Valg Nl bestyrelsen
Valg )l bestyrelsen i henhold )l §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter.
Bestyrelsen (Der er pt. 1 ledig plads i bestyrelsen, hvor der kan vælges op )l 7 bestyrelsesmedlemmer):
> Thomas Mikkelsen / NaYergalevej 6 (på valg i år - genops)ller)
> Allan Timmermann / Tornskadevej 46B (på valg i år - genops)ller)
> Filip Meyer / Svalevej 26 (på valg i år - genops)ller)
> Ulf Tams-Kirsmeyer / Duevej 11 (på valg i år - genops)ller)
> Trine Grove / NaYergalevej 22 (ikke på valg i år - fortsæYer)
> Tove Thomassen / NaYergalevej 15 (ikke på valg i år – fortsæYer)
Suppleanter (der kan vælges op Nl 2 suppleanter):
- Der er endvidere mulighed for at have op )l 2 suppleanter )l bestyrelsen, såfremt der opstår kampvalg )l
bestyrelsesposterne.
Revisorer (der skal vælges 2 revisorer):
- Steen Borregaard / Ørnevej 8 (fortsæYer - ikke på valg i år)
- Lise Hansen / NaYergalevej 37 (på valg i år - genops)ller)
Revisorsuppleant (der skal vælges en revisor-suppleant):
- Ledig

PUNKT 9: Evt.

-

Projektorientering fra Filip: Blinde vejender – mindre støj og mere sikkerhed

-

Projektorientering fra S)nne: Den grønne plads – legeplads og grønt fællesområde

-

Projektorientering fra Søren: MulNhus Møllevang – fællesskab, foreningsliv og fede ak9viteter

-

Projektorientering fra Trine: 100 års jubilæum – fest og farver i Pipkvarteret

-

Uddeling af Årets PIP

Begrønning af de blinde vejender

Den grønne plads

Idé oplæg: Cirkulær plads med rumdannende
stolpe/wire konstruk)on, bålplads og s)system

Det omfatter projektet
Multihus Møllevang omfatter en bygning på 2.200 m2 fordelt på:
– multihal (håndbold, badminton, basket mv.),
– areal til skumgrav, trampoliner og klatrevæg
– multirum til fitness, e-sport, drone-værksted, yoga, paddle tennis
mv.
– køkken og cafe,
– omklædningsrum, toiletter.
Desuden udnyttes multihusets tagflade til en udendørs
aktivitetszone med arealer til tennis, cross-fit, løbebane, mv.
Placering på Møllevangskolen
Multihus Møllevang placeres i tilknytning til Møllevangskolen. Det
giver mulighed for, at skolen i langt højere grad end i dag kan
fungere som lokalt samlingspunkt. Møllevangskolen skal være det
naturlige, sunde tilholdssted for alle kvarterets børn og unge – også
uden for skolens åbningstider.
Desuden giver dette en rigtigt god mulighed for at Møllevangskolen
endnu bedre kan tilgodese folkeskolereformens ønske om mere
aktivitet i løbet af skoledagen og sammenhæng mellem skole og
fritid. Multihus Møllevang vil således kunne tilbyde nogle helt andre
rammer og muligheder for Møllevangskolens elever, lærere,
pædagoger og forældre.
Synergier med Dagtilbud og Klubber
Ambitionen med Multihus Møllevang er at understøtte og bidrage til
udvikling af foreningslivet i området. Ligeledes er det ambitionen at
bringe områdets dagtilbud, skole, SFO og fritidsklubber endnu
tættere sammen.
Multihus Møllevang indeholder således faciliteter, som både kan
benyttes i institutionernes åbningstid og som også kan anvendes af
fritidsbrugere.

Baggrund:
Grundejerforeningen uddeler igen i år Årets Pip. Med prisen ønsker grundejerforeningen at give et
skulderklap )l et eller ﬂere medlemmer, som på forskellig vis er med )l at gøre Pip-kvarteret )l et endnu
bedre sted at bo.
Vi modtager derfor gerne gode, sjove eller krea)ve forslag )l årets prisuddeling, som ﬁnder sted på
generalforsamlingen.
Måske har du/I verdens bedste naboer, der al)d passer jeres hus når I tager på ferie. Måske er der et
renoveringsprojekt i kvarteret, som har resulteret i et ﬂot hus. Måske er det en helt tredje )ng som du/I
synes fortjener lidt ekstra ros og et oﬃcielt skulderklap.
Præmisser og uddelingskriterier:
- Alle kan sende en eller ﬂere nomineringer )l Årets PIP
- Bestyrelsen udpeger vinderen.
- Prisen uddeles på generalforsamlingen.
DeMe års nomineringer:
Bestyrelsen udvælger en vinder blandt nedenstående nomineringer:

Stilfuld tilbygning på Solsortevej med respekt for det oprindelige
- Lise Olesen & Karsten Gransgaard Madsen / Solsortevej 19
En meget flot og velproportioneret tilbygning, som man skal lede længe efter.
Renoveringen af gamle huse kræver stor omhu og når der skal bygges til, kan opgaven løses på mange
måder og det er ikke altid nemt, at sikre et godt samspil med det oprindelige hus. Men her er resultatet
blevet rigtig godt og fortjener stor respekt.

Multihus Møllevangen
- Søren Krarup, Jacob Bredahl-Hansen, Søren Hansen & Mio Schrøder
Initiativgruppen fortjener stor ros for at igangsætte det enorme projekt med at udvikle konceptet for et
kommende multihus ved Møllevangsskolen til gavn for alle aktører i lokalområdet. Der er et kæmpe
behov for flere faciliteter til foreningslivet i vores område og håbet er, at det ambitiøse projekt kan
realiseres på trods af et meget stort budget.

Pipkvarterets Facebook-gruppe
- De mange aktive brugere! J
Hvor er det fantastisk, at vi kan hjælpe hinanden med stort og småt, dele og låne alt fra værktøj til
trailere og flyttekasser og sende gode ting videre til andre i kvarteret, som får glæde af noget, der måske
bare skulle smides ud. Facebook-gruppen giver en følelse af, at vi er lidt tættere på hinanden her i
kvarteret. Det er dejligt at kunne følge lidt med i det, der sker, og få ansigter på de mange andre i
kvarteret.

Tak for i år! ☺
-

Tak Nl dirigenten

-

Tak for jeres deltagelse og opbakning

-

Husk at I kan følge med på hjemmesiden, i facebook-gruppen og
via nyhedsbrevet (hvis vi har jeres email!?)

