
 

 
 
 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Grundejerforeningen Fuglebakken 
     

   Online via Teams - søndag den 28. februar 2021 kl. 15:00 - 16.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Velkomst 

 

2. Valg af dirigent 
 

3. Formandens beretning 
 

4. Fremlæggelse af regnskab og budget 
 

5. Indkomne forslag – til orientering og diskussion 
5.1 Projektorientering: Hastighedsdæmpning i kvarteret – fartbump og trekanter 
5.2 Projektorientering: Vintersikring – snerydning og saltning 
5.3 Projektorientering: Den grønne plads – legeplads og grønt fællesområde  
5.4 Projektorientering: Støjgener – takt og tone 

 

6 Fastsættelse af kontingent for 2021 
 

7 Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter 
  

8 Eventuelt 
  

 
 
 

Program: 
 

14:45: Mulighed for check-in og test af teknik m.v. 
 
15:00: Velkomst   
 
15:05: Generalforsamling ifølge vedtægterne 
 
16.30 Tak for i dag! 
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3. Formandens beretning  
 
Det har på mange måder været et specielt år, men på trods af en global pandemi, restriktioner og 
aflysninger, lader der til at være en ganske god stemning rundt om i vores kvarter og i 
grundejerforeningen. 
 
I det følgende kan du læse lidt mere konkret om grundejerforeningens vigtigste arbejdsområder og 
aktiviteter og som altid er der på generalforsamlingen mulighed for at spørge mere ind til de specifikke 
områder.  
 
Kort status på bestyrelsesarbejdet  
Der er fortsat et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen og endvidere er vi enormt glade for det store 
engagement, som en række af medlemmerne ligger i de forskellige arbejdsgrupper, som på hver deres vis 
er med til at løfte og udvikle forskellige opgaver. 
 
Arbejdsgrupperne består blandt andet af festudvalg, trafikudvalg, vejende-udvalg og projekt Den Grønne 
Plads. Endvidere fortjener holdet bag Multihus Møllevang stor ros for også at arbejde benhårdt på at 
skabe bedre forhold for sports- og foreningslivet med projektet  
 
Selvom nogle aktiviteter har været ramt af corona-aflysninger og ikke alle projekter er i mål, er det utrolig 
fedt at mærke opbakningen og interessen for at indgå i e forskellige arbejdsgrupper og på den måde være 
med til at gøre vores kvarter til et endnu bedre sted at bo! 
 
Økonomi og kontingent 
Der er fortsat en sund økonomi i foreningen og ift. opsparingen af midler til den sidste del af 
vejrenoveringen i år. 
 
Vi oplever også en relativt effektiv håndtering af alle elementer omkring kontingentopkrævning, betalinger, 
rykkergebyr m.v. Med ens deadlines og procedurer år efter år, er det enkelt for medlemmerne at følge. 

 
Kontingentbetaling kan klares via netbank, MobilePay eller kontant betaling hos kassereren. Det vil også 
fortsat være muligt at gå i banken og få dem til at foretage betalingen, såfremt man ønsker denne løsning. 
Med andre ord er der utroligt mange muligheder for at få betalt kontingent rettidigt og derved mindske de 
mange (frivillige) arbejdstimer, som bestyrelsen bruger på kontingenthåndteringen. 

 
Der er dog stadig en del arbejde for kassereren ift. at følge op på manglende betalinger og indkræve 
gebyrer ved for sen betaling, så vi vil forsat anmode om, at medlemmerne er opmærksomme på at 
overholde deadlines og selv sørge for at få indbetalt korrekt kontingent. 
 
Procedure ved indbetaling af kontingent: 

1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen i februar. 
 

2. Kontingentinformation udsendes den 1. marts via nyhedsbrev, Facebook og på 
hjemmesiden. 
 

3. Betalingsfristen er altid senest den 30. marts. 
 

4. Betaling efter den 30. marts pålægges et administrationsgebyr på 100 kr.  
Da vi er registreret som en forening kan vi pålægge dette gebyr, som blev vedtaget af 
generalforsamlingen i år 2000 og hvor beløbet blev revideret fra 50 kr. til 100 kr. på 
generalforsamlingen i 2014. 
 

5. Der er hele 3 forskellige betalingsmuligheder:  
Der kan betales ved bankoverførsel (konto: 3627 0006688373) eller via grundejerforeningens 
MobilePay-løsning (85980). Endvidere er der mulighed for kontant betaling hos kassereren på 
Nattergalevej 15 den 10. 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 rigtige email-adresse ift. at modtage information omkring kontingentbetalingen via email. 
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Vedligehold af vej og kloak 
De fleste veje er jo ved at være renoveret med ny asfalt og udgifterne til nødlapning af huller i vejene og 
reparation af kloaker har derfor været yderst begrænsede det seneste år.  
 
Snerydning og vintersikring/glatførebekæmpelse 
Den eksisterende aftale går på, at vores eksterne entreprenør kommer og skraber sne på vejene, såfremt 
der kommer mere end 5 cm. sne på én gang. Derudover er det grundejernes eget ansvar at rydde sne og 
sikre fremkommeligheden på eget fortov og ligeledes ud til vejens midte ud på vejstykket foran egen 
grund. 
 
De seneste år har vi oplevet begrænset snefald, men perioder med skiftende tø og frost, som ofte 
medfører glatte veje. Det er bestyrelsens opfattelse, at langt de fleste er opmærksomme på en ordentlig 
vintersikring, men i år har det desværre været for dårlige mange steder i kvarteret. 
 
Det bliver vi nødt til at stramme op på og kan på generalforsamlingen diskutere forskellige løsningsforslag. 
Men uanset hvad løsningen bliver for de private fællesveje i fremtiden, vil det fortsat være grundejernes 
eget ansvar, at sørge for vintersikring på egen grund og fortovsområder.  
 
I den sydlige del af kvarteret uden flisebelagte fortove, medfører det altså ansvar for at rydde og 
vintersikre en farbar bane på vejen, så alle uanset alder og fysisk eller ærinde (eksempelvis post, 
renovation m.v.), kan færdes uden fare for liv og lemmer på spejlglatte områder! 
 
Vi opfordrer også til at hjælpe hinanden således, at man evt. lige rydder og vintersikrer naboens fortov, 
såfremt de er bortrejst/på ferie og lignende.  
  
Vejrenovering/vejprojekt 
I 2012 påbegyndte vi vejrenoveringsprojektet med opsparing af midler via kontingentforhøjelse og arbejdet 
med at få kantsten på vejstrækningerne gjort klar til den løbende asfaltering rundt om i kvarteret. 

Planen er at vi i løbet af efteråret 2021 får ordnet kantsten (det er jeres ansvar kære grundejere) på de 
sidste vejstrækninger og derefter kan få et nyt asfaltlag lagt ud og dermed afslutte det lange, seje træk 
med vejprojektet!  

Det bliver en stor milepæl at få renoveret samtlige veje og vi glæder os til at nå i mål og få mere fokus på 

andre spændende projekter i kvarteret, som ikke drejer sig om asfalt og kantsten!       

Men som sagt er der en sidste slutspurt på vej og en forudsætning for renoveringen af vejene er fortsat, at 
grundejerne på de berørte vejstrækninger sørger for at bringe deres kantsten/brosten i orden inden 
asfaltering. I samme ombæring opfordrer vi til at se på, om fortovet ligeledes skal renoveres. Vi har i de 
seneste år brugt meget tid på at informere samtlige grundejere omkring vejrenoveringen samt deres 
ansvar for at sikre, at eget fortov og kantsten er i ordentlig stand. Det har oftest været en positiv oplevelse 
at se grundejerne for de respektive vejstrækninger tage ansvar og gå sammen om at indhente tilbud m.v. 
og få arbejdet gennemført. Vi håber derfor, at de erfaringer, der er opnået hos både bestyrelsen og hos 
grundejerne, kan medvirke til at få de sidste vej- og fortovsrenoveringer til at køre endnu bedre. 

Vi gør derfor stadig opmærksom på, at det er grundejernes ansvar at tage teten på vurderingen af, 
hvorvidt kantsten og/eller fortov trænger til renovering. Såfremt der opstår uenighed om 
renoveringsbehovet, kan vi bede kommunens vejinspektør om et vejsyn. Såfremt kommunen pålægger en 
grundejer at renovere fortov eller kantsten, er det en sag mellem kommunen og grundejeren og uden 
bestyrelsens ansvar. 

Cirka 2/3 af vejene (14.269 m2) har nu fået udført asfaltarbejde (opretning og etablering af slidlag). Der 
mangler fortsat ca. 7040 m2, som forventes renoveret i efteråret 2021.  
  
Der er indtil 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 
graveaktiviteter og genetablering af vejene har dækket ca. 48 % af omkostningerne til ny asfalt på vores 
veje. 
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Kommunikation: Hjemmeside, Facebook-gruppe og nyhedsbreve 
Hjemmesiden opdateres fortsat løbende med aktuelle nyheder, og ligeledes er der også en række 
relevante informationer til grundejerne samt potentielle tilflyttere til kvarteret. Vi opfordrer også alle nye 
grundejere/tilflyttere i kvarteret til at nærlæse Medlemsmappen på hjemmesiden samt kigge servitutter og 
regler igennem. Så skulle alle gerne blive indforstået med de forpligtelser, som også følger med som 
husejere i Pipkvarteret. 
 
Som supplement til hjemmesiden er vores Facebook-gruppe for grundejere og andre med interesse i 
kvarteret blevet en stor succes. Det giver mulighed for, at alle nemt kan komme til orde og dele stort og 
småt med relevans for kvarterets beboere. Gruppen har pt. rundet 500 medlemmer og vokser løbende. 
Man skal opgive en adresse i kvarteret for at kunne blive medlem af den lukkede gruppe – anmodning 
finder sted via Facebook. 
 
Vi sender ligeledes nyhedsbreve ud via email til alle de medlemmer, vi har på vores mail-liste, og vi ser 
meget gerne, at alle kommer med på email-listen. 
 
Såfremt der er vigtig information til udvalgte grundejere ifm. specifikke projekter eller problemer 
(eksempelvis vejprojektet eller manglende beskæring af hæk og beplantning), eller behov for ekstra 
opmærksomhed omkring vores fælles arrangementer (eks. generalforsamling, fastelavnsfest, 
fredagskomsammen m.v.), omdeler vi til tider også en printet seddel eller materiale i postkassen til 
samtlige medlemmer.  
 
Vi tager gerne en snak og dialog på en enten tlf., mail eller ved et møde, men da vi alle bruger vores fritid 
på bestyrelsesarbejdet, er det nogle gange nemmere og hurtigere at få ensartet kommunikation ud ved at 
smide et brev i jeres postkasse, frem for at bruge tid på at koordinere infomøder mellem grundejere og 
bestyrelsens medlemmer i en travl hverdag.  
 
Det håber vi der er forståelse for og et brev i postkassen skal altså ikke tolkes som manglende vilje til at 
tage en snak – men vi har i løbet af et år ret mange henvendelser og dialoger med forskellige grundejere 
og kan derfor ikke altid bruge tid på møde personligt op for at overbringe information m.v.  
 
Årets arrangementer  
Inden corona-nedlukningen i foråret 2020 nåede vi at afvikle den årlige fastelavnsfest, som jo desværre 
måtte aflyses her i 2021.  
 
Ligeledes var den længe ventede jubilæumsfest og fredagskomsammen også ramt af aflysning, men vi 
håber, at sommeren 2021 byder på bedre vilkår for at mødes og holde en god fest! Dog medfører de 
nuværende corona-restriktioner begrænsede muligheder og lyst til at langtidsplanlægge, så det er ikke 
sikkert vi stabler en stor jubilæumsfest på benene til sommer, men håber, at vi i det mindste kan 
genoptage vores hyggelige fredagskomsammen på den grønne plads. 
 
Såfremt du har andre gode idéer eller forslag til arrangementer – uanset om de er online eller med fysisk 
fremmøde, så hører vi meget gerne fra dig. 
  
”Opfordring” til alle frivillige medlemmer 
Der er i grundejerforeningen både tinglyste medlemmer samt mulighed for, at grundejere ud til offentlig vej 
i kvarteret kan bidrage og deltage i foreningens arbejde og aktiviteter som frivillige medlemmer ved at 
betale kontingent (pt. 100 kr. om året).  
 
Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre alle, der bor ud til offentlig vej i kvarteret, om at støtte op om og 
deltage i fællesskabet her på Fuglebakken ved at melde sig ind i grundejerforeningen. Der er en yderst 
beskeden kontingentsats for de frivillige medlemmer, men det sender et enormt positivt signal til 
bestyrelsen samt de øvrige medlemmer, at man bakker op om foreningens arbejde. Vi ser jo gerne, at alle 
er med og benytter sig af de tilbud, som foreningen driver – eksempelvis fastelavnsfest, sommerfest, 
Facebook-gruppen, nyhedsbreve osv. osv.  
 
Så er du endnu ikke medlem, er hermed en direkte opfordring om at blive medlem af foreningen, for 
derigennem at blive en del af og samtidig bidrage til fællesskabet! ☺  
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Byudvikling og forandringer i kvarteret  
Hvert år vokser Aarhus Kommune med ca. 5000 nye borgere og den konstante vækst påvirker naturligvis 
interessen for ledig plads til nye boliger og byudvikling. Med en central placering tæt på byen og en mulig 
ny letbane-rute langs Viborgvej, bliver vores område med tiden endnu mere eftertragtet og bynært.  
 
Derfor er der også mange projektudviklere, som er yderst interesserede i grundene i Pipkvarteret. Enten 
for at opkøbe og udstykke eksisterende grunde i flere enheder, eller ved at forsøge at opkøbe flere 
sammenhængende grunde langs Viborgvej, for at rive husene ned og bygge nye boligklokke langs vejen. 
 
Som udgangspunkt er holdningen hos grundejerforeningens bestyrelse, at vi ønsker at bibeholde 
kvarterets unikke karakteristika ved forskellige former for enkeltstående parcelhuse af forskellig karakter. 
Men det er naturligvis de respektive grundejeres eget valg om de vil indgå i dialog med projektudviklere og 
evt. indgå en salgsaftale. Vi forventer ligeledes, at presset (og måske også priserne) kun vil stige i de 
kommende år, og det kan måske blive meget realistisk med et byudviklingsprojekt langs Viborgvej. Det 
virker dog som om, at henvendelserne fra projektudviklere det seneste år har stået lidt stille, men 
bestyrelsen hører gerne fra jer, såfremt der opstår fornyet aktivitet. 
 
Der er sikkert forskellige holdninger til byudviklingsprojekter i vores område. Vi opfordrer derfor alle 
grundejere til at bidrage til debatten og fra bestyrelsens side støtter vi gerne den videre diskussion 
omkring udviklingen af vores område – både med de berørte grundejere samt eventuel inddragelse af 
kommunens byudviklere, de relevante projektudviklere, vores lokale fællesråd m.v.  
 
 
På vegne af bestyrelsen, 
 
 

 
 
 
Thomas Mikkelsen 
Formand, Grundejerforeningen Fuglebakken 
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4. Regnskab og budget 
 

På generalforsamlingen gennemgår vi ikke regnskabet i detaljer, men fremhæver blot enkelte nøgletal og 
uddyber naturligvis gerne i forhold til eventuelle spørgsmål. 

 
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2020  
  Regnskab 2020 Budget 2020 Regnskab 2019 

Resultatopgørelse Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening 

INDTÆGTER  

Kontingent, vej/kloak/sne - tinglyst (270 medlemmer) 270.000 0 270.000 0 270.000 0 

Kontingent, foreningen - tinglyst (270 medlemmer) 0 27.000 0 27.000 0 27.000 

Kontingent, foreningen – frivillig (44 medlemmer) 0 4.400 0 4.300 0 4.300 

Renter, bank -3.570 -1.530 0 0 0 0 

Indtægter ved salg af bog 0 125 0 0 0 0 

Ejendomsmægler 0 7.800 0 3.000 0 6.000 

Gebyr 1.980 220 2.000 200 8.955 995 

Øvrige indtægter (annoncer m.v.) 0 675 0 1.800 0 875 

Indtægter i alt 268.410 38.690 272.000 36.300 278.955 39.170 

OMKOSTNINGER  

Vej/kloak/sne           

Vedligeholdelse, vej 51.159 0 30.000 0 0 0 

Projekt vej 8.750 0 120.000 0 0 0 

Vedligeholdelse, kloak 44.188 0 85.000 0 0 0 

Snerydning  0 0 15.000 0 0 0 

Trafik/miljø 0 6.313 0 5.000 0 0 

Projekt den grønne plads (legeplads m.v.) 0 0 0 25.000 0 0 

I alt 104.097 6.313 250.000 30.000 0 0 

Arrangementer  

Fastelavn 0 1.021 0 2.500 0 764 

Fredagskomsammen 0 0 0 0 0 3.569 

Fællesspisning 0 7.100 0 8.000 0 5.800 

Børnearrangement 0 6.200 0 6.200 0 6.000 

Øvrige arrangementer 0 0  15.000 0 0 

100 års jubilæumsfest 0 0 0 75.000 0 0 

I alt 0 14.321 0 106.700 0 16.133 

Kommunikation  

Informationsmateriale 0 0 0 1.000 0 0 

Hjemmeside 0 1.295 0 5.000 0 15.716 

I alt 0 1.295 0 6.000 0 15.716 

Administrationsomkostninger 

Kontorartikler m.v. 0 293 0 2.000 0 534 

Forsikringer 0 3.028 0 3.200 0 3.065 

Porto, gebyrer og telefon 0 1.523 0 2.000 0 906 

Bestyrelsesmøder 0 7.065 0 8.000 0 6.180 

Generalforsamlingen 0 3.185 0 5.000 0 6.301 

Øvrige omkostninger 0 500 0 1.000 0 0 

I alt 0 15.594 0 21.200 0 16.986 

Omkostninger i alt 104.097 37.523 250.000 163.900 0 48.835 

 

Årets resultat 164.313 1.167 22.000 -127.600 278.955 -9.665 
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BALANCE Regnskab 2020  Regnskab 2019 

Aktiver          

Kassebeholdning  0     1.086 

Danske Bank - Budget  1.277.349     1.110.333 

   1.277.349     1.111.419 

   
  

Tilgodehavende hos grundejere  100     550 

  
   

Aktiver i alt  1.277.449     1.111.969 

 

Passiver          

Egenkapital, forening          

Egenkapital pr. 1. januar 2020  131.324     140.989 

Årets resultat  1.167      -9.665 

Egenkapital pr. 31. december 2020  132.491      131.324 

 

Egenkapital, vej/kloak/sne           

Egenkapital pr. 1. januar 2020  980.645      701.690 

Årets resultat  164.313      278.955 

Egenkapital pr. 31. december 2020  1.144.958      980.645 

 

Forudbetaling af kontingent  0     0 

 

Passiver i alt  1.277.449     1.111.969 

 
 

Bemærkninger til årsregnskabet:  
 
Indtægter 
Vej/Kloak/Sne: Der er i alt 270 tinglyste medlemmer á 1.000 kr. 
Foreningen: Der er 270 tinglyste medlemmer og 44 frivillige medlemmer á 100 kr. 
 
Renteindtægter, bank 
Der betales i øjeblikket negative renter ved indestående over 250.000 
 
Øvrige indtægter (annoncer og øvrige indtægter)  
Posten fordeler sig således: 600 kr. fra salg af annonce, 75 kr. fra udlejning af saftpresser. 
 
Vedligeholdelse, vej 
Der er foretaget vedligeholdelse i form af reparation af huller i veje. 
 
Projekt vej 
Der er afholdt omkostninger til projekt vej. 
 
Vedligeholdelse, kloak 
Der renses vejbrønde/kloaker i lige år og derfor er der afholdt omkostninger til kloakrensning 
Der er ligeledes afholdt omkostninger til udskiftning/reparation af enkelte vejbrønde/kloaker ifm. vejrenovering. 
 
Snerydning 
Der er ikke brugt penge på snerydning. 
 
Trafik/miljø 
Der er ikke brugt penge på trafik og miljø.  
 
Projekt legeplads 
Der er ikke brugt penge på projekt Den Grønne Plads. 
 
Øvrige arrangementer 
Der har være afholdt omkostninger til øvrige arrangementer. 
 
Tilgodehavende hos grundejere (gebyr fra overskridelse af frist for kontingentbetaling) 
Der er tilgodehavende hos 1 enkelt tinglyst grundejer 
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 BUDGET Budget 2021 Regnskab 2020 Regnskab 2019 

  Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening 

Resultatopgørelse             

Indtægter             

Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk 270.000 0 270.000 0 270.000 0 

Kontingent, foreningen - obligatorisk 0 27.000 0 27.000 0 27.000 

Kontingent, foreningen - frivillig 0 4.300 0 4.400 0 4.300 

Renter, bank -3750 -1530 -3.570 -1.530 0 0 

Indtægter ved salg af bog 0 0 0 125 0 0 

Ejendomsmægler 0 3.000 0 7.800 0 6.000 

Gebyr 2.000 200 1.980 220 8.955 995 

Øvrige indtægter (annoncer m.v.) 0 600 0 675 0 875 

Indtægter i alt 268.000 33.570 268.410 38.690 278.955 39.170 

              

Omkostninger             

Vej/kloak/sne             

Vedligeholdelse, vej 0 0 51.159 0 0 0 

Projekt vej 1.100.000 0 8.750 0 0 0 

Vedligeholdelse, kloak 85.000 0 44.188 0 0 0 

Snerydning  15.000 0 0 0 0 0 

Trafik/miljø 0 5.000 0 6.313 0 0 

Projekt den grønne plads (legeplads m.v.) 0 25.000 0 0 0 0 

I alt 1.200.000 30.000 104.097 6.313 0 0 

              

Arrangementer             

Fastelavn 0 2.500 0 1.021 0 764 

Fredagskomsammen 0 0 0 0 0 3.569 

Fællesspisning 0 8.000 0 7.100 0 5.800 

Børnearrangement 0 6.200 0 6.200 0 6.000 

Øvrige arrangementer 0 15.000 0 0 0 0 

100 års jubilæumsfest   75.000         

I alt 0 106.700 0 14.321 0 16.133 

              

Kommunikation             

Informationsmateriale 0 1.000 0 0 0 0 

Hjemmeside 0 5.000 0 1.295 0 15.716 

Anskaffelse af tlf.     0 0 0 0 

I alt 0 6.000 0 1.295 0 15.716 

              

Administrationsomkostninger             

Kontorartikler m.v. 0 2.000 0 293 0 534 

Forsikringer 0 3.200 0 3.028 0 3.065 

Porto, gebyr og tlf 0 2.000 0 1.523 0 906 

Bestyrelsesmøder 0 8.000 0 7.065 0 6.180 

Generalforsamlingen 0 5.000 0 3.185 0 6.301 

Øvrige omkostninger 0 1.000 0 500 0 0 

I alt 0 21.200 0 15.594 0 16.986 

              

Omkostninger i alt 1.200.000 163.900 104.097 37.523 0 48.835 

              

Årets resultat -931.570 -130.330 164.313 1.167 278.955 -9.665 
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Balance             

             

Aktiver            

Kassebeholdning       0   1.086 

Danske Bank (Budgetkonto)       1.277.349   1.110.333 

Likvider i alt      1.277.349  1.111.419 

            

Tilgodehavende hos grundejere      100  550 

       100  550 

            

Aktiver i alt      1.277.449  1.111.969 

            

Passiver           

Egenkapital, forening           

Egenkapital pr. 1.januar      131.324  140.989 

Årets resultat      1.167  -9.665 

Egenkapital pr. 31.december      132.491  131.324 

            

Egenkapital, vej/kloak/sne           

Egenkapital pr. 1. januar      980.645  701.690 

Årets resultat      164.313  278.955 

Egenkapital pr. 31 december      1.144.958  980.645 

            

Forudbetaling af kontingent      0  0 

       0  0 

            

Passiver i alt      1.277.449  1.111.969 
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5. Indkomne forslag  

Der er indkommet en række punkter, som dels er til beslutning og dels er til debat og eventuel videre 
procesarbejde for bestyrelsen og arbejdsgrupper i det kommende år. 
  
 
5.1 Projektorientering til beslutning: Hastighedsdæmpning i kvarteret – fartbump og trekanter  
Et af kvarterets kendetegn er de lukkede veje og et boligkvarter med relativt lidt trafik og plads til 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 til højere hastigheder og en uhensigtsmæssig trafikadfærd rundt om 
i kvarteret.  
 
Vi vil derfor gerne indskærpe, at ALLE hjælper hinanden med at overholde vigepligten og får sat farten 
ned – der er ingen grund til at køre mere end max 30-40 km i timen på de korte vejstrækninger, vi har i 
kvarteret.   
 
Det gælder tilsyneladende 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, som er 
gældende i alle vores ”interne” vejkryds i kvarteret. Så løft gerne højre fod fra speederen og sænke farten!  
 
I alt 7 vejkryds i kvarteret kunne have fordel af en indsats overfor for høj fart eller mangel på overholdelse 
af højre vigepligt (markeret med røde cirkler på kortet herunder).  

 

 
 
 
For at gøre vores veje mere sikre og ændre trafikadfærden, har en arbejdsgruppe bestående af 
bestyrelsesmedlemmer og en gruppe engagerede grundejere det seneste år undersøgt forskellige 
muligheder for hastighedsdæmpende foranstaltninger på vores veje. 
 
Tre forskellige løsninger blev diskuteret på sidste års generalforsamling og via rådgivning fra et eksternt 
konsulenthus med speciale i netop hastighedsdæmpende foranstaltninger, anbefaler arbejdsgruppen 
derfor at implementere to typer løsninger i henholdsvis den nordlige del og den sydlige del af kvarteret. 
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LØSNINGSFORSLAG TIL DEN NORDELIGE DEL AF KVARTERET 
I de to kryds mellem Falkevej/Blåmejsevej og Falkevej/Tornskadevej etableres to ”hævede kryds” i 
samme stil, som kommunen har etableret ved Falkevej/Fuglesangs Allé. 
 
Det medfører også opsætning af skiltning med anbefalet nedsat hastighed på fem lokationer (se blå 
markering på nederste illustration), som vi har indhentet opbakning til fra de berørte grundejere. 
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LØSNINGSFORSLAG TIL DEN SYDLIGE DEL AF KVARTERET 

I den sydlige del af kvarteret er forslaget, at etablere ubetinget vigepligt via hajtænder i alle kryds. 
I første omgang søges der om at der ikke opsættes ubetinget vigepligt skilte, men kun males 
trekanter på vejen. 
 
 

 
 
 
 
Beslutning 
På baggrund af ovenstående indstiller bestyrelsen derfor til generalforsamlingen at arbejde videre med 
etablering af ubetinget vigepligt i syd samt etablere 2 hævede vejkryds i nord. Det kræver dog, at 
kommunen og politiet også godkender de nye trafikforhold i kvarteret.  
 
Såfremt der er opbakning til at gå videre med processen, vil arbejdsgruppen i tæt samarbejde med 
bestyrelsen udfører de nødvendige ansøgninger til kommunen og politiet og implementere de 
hastighedsdæmpende foranstaltninger i løbet af 2021.  
 
Estimeret samlet pris for løsningen i både nord og syd er ca. kr. 300.000,-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

5.2 Projektorientering til diskussion og beslutning: Vintersikring – snerydning og saltning 
 
Med udgangspunkt i nedenstående og diskussionen på generalforsamlingen vil bestyrelsen træffe den 
endelige beslutning og igangsætte den valgte løsning snarest. 
 

• Mulighed nr. 1: Vi fortsætter med den eksisterende ordning, hvor en ekstern entreprenør kommer 
og skraber vejene ved snefald over 5 cm., men ellers lader grundejerne forestå snerydning og 
glatførebekæmpelse på fortov langs egen grund samt ud til midten af vejen ud for egen grund.  
 
FORDELE:  
Det er klart den billigste og mest driftssikre løsning, såfremt alle grundejere blot overholder aftalen 
og sørger for at komme på banen hver gang der er sne eller frost! 

 
ULEMPER:  
Der er tilsyneladende meget stor forskel i grundejernes holdning til, hvornår der skal ryddes sne og 
saltes m.v. Kommunens bekendtgørelse og bestyrelsens holdning er krystalklar - både 
renovationsmedarbejdere, postbud og din gamle bedstemor skal kunne færdes sikkert i området 
uden at risikere at falde og komme til skade. Men det er åbenbart ikke alle, der har samme 
holdning eller er klar over deres ansvar og pligt ift. vintersikring og derfor har vi desværre oplevet 
manglende vintersikring adskillige gange denne vinter. 
  

• Mulighed nr. 2: Grundejerforeningen indkøber og opstiller salt/sandkasser på hjørnerne af vejene 
i området, hvorfra grundejerne kan vintersikre glatte vejstrækninger.  
 
FORDELE:  
Det vil være nemt lige at smide lidt ekstra sand/salt ud på de vejstrækninger, hvor der både er 
hældning på og meget is (eksempelvis Falkevej, Blåmejsevej eller Tornskadevej). 
 
Kasserne kunne måske udformes som små bænke til placering på vejhjørnerne eller på anden vis 
udnyttes til udsmykning og ophold (kasserne kan sikket males, dekoreres m.v.)  
 
ULEMPER:  
Det vil fortsat kræve, at der er nogle grundejere rundt om i kvarteret, som gør en ekstra indsats når 
der opstår is på vejene og tager ansvar for at vintersikre de problematiske vejstrækninger. 
Endvidere vil der være en del omkostninger til indkøb af kasserne samt salt/sand til vintersæsonen 
– anslået etableringsomkostninger 15-20.000 kr. og herefter anslået 5000 kr. årligt til indkøb af 
salt/sandblanding. 
 

• Mulighed nr. 3: Vi indgår aftale med en entreprenør om saltning af vejstrækningerne i kvarteret 
(ikke fortove – det vil fortsat være grundejernes eget ansvar) ved frostvejr/isslag.  
 
FORDELE: 
Med denne løsning vil vi i højere grad kunne undgå de problemer, som denne vinter har medført i 
form at alt for glatte veje og deraf manglende affaldstømning m.v. 
 
ULEMPER: 
Det vil naturligvis koste en del at tilkøbe saltning og afhængigt af kontrakten og antallet af 
saltninger (og snerydninger) på en vinter, anslås det at koste ca. 5-8.000 kr. for saltning per gang. 
Hvis vi får saltet 3-7 gange per vinter, vil vintersikringen dermed udgøre en stor post i budgettet. 
 
Endvidere kræver det også en afklaring af forsikringsansvaret. Såfremt grundejerforeningen indgår 
aftale om saltning af de private fællesveje, ændringer forsikringsansvaret sig muligvis også til 
grundejerforeningen/bestyrelsen, hvilket kan kræve tegning af ekstra bestyrelsesforsikring for at 
holde bestyrelsesmedlemmerne fri af forsikringsansvar.    
 
Sidst men ikke mindst har entreprenørerne ofte meget travlt hos alle deres kunder når der kommer 
sne og isglatte veje, og kommer derfor, når tidsplanen tillader det. Der kan derfor godt opstå 
situationer, hvor vintersikringen ikke nødvendigvis kan garanteres inden kl. 07.00.  
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5.3 Projektorientering til orientering og debat: Den grønne plads – legeplads og grønt 
fællesområde 
 
Igennem de seneste år har en frivillig arbejdsgruppe lagt et meget stort engagement i at få udviklet den 
grønne plads og har blandt i samarbejde med kommunen fået etableret ekstra legeredskaber og 
beplantning på området.  
 
Sidste del af projektet indebærer etablering af et område, som i større grad muliggør forskellige 
arrangementer og aktiviteter på pladsen og denne del var projekteret til udførelse i løbet af foråret 2020.  
 
Corona har desværre udskudt projektet hos kommunen og samtidig har vi oplevet et par episoder med 
ophold af unge på området, hvor cigaretskod og smadrede flasker smidt på området har været resultatet. I 
bestyrelsen har vi derfor indledt en dialog med gadeplansmedarbejderne i Frydenlund og vi er ret 
fortrøstningsfulde ift. at det ikke bliver et større problem i fremtiden. 
 
Men der er en vis utryghed hos en række af især naboerne til den grønne plads og det er bestyrelsens 
opgave, at sikre et godt projekt til glæde for fællesskabet og med god opbakning fra grundejerne.  
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Problemstilling 
Naboerne udtrykker generelt begejstring for den udvikling, der er gennemført på den grønne plads. Men 
de føler sig afmægtige over for den utryghedsskabende adfærd, de hen over sommeren overværede fra 
en gruppe drenge, som ikke bor i kvarteret. Desuden udtrykkes der bekymring for, støjgener fra beboere 
fra kvarteret, som opholder sig på pladsen i forbindelse med legeaftaler, hvis pladsen færdiggøres som 
foreslået.   
  
På det seneste møde i arbejdsgruppen og en række naboer til den grønne plads, blev følgende tre tiltag 
drøftet, med henblik på at imødekomme ovenstående: 
 
1. Utryghedsskabende adfærd i kvarteret: Det vil være en god ide at udbygge samarbejde med 
relevante professionelle. Hvis utryghedsskabende adfærd skal imødekommes, kræver det engagement fra 
beboere, når de observerer noget. Der skal gives besked til de professionelle, så de kan handle på 
det. En effektiv løsning omkring Falkevej/Blåmejsevej kræver også at min. en repræsentant fra naboerne, 
deltager aktivt i dialog med relevante professionelle.   

2. Gensidig aftale mellem grundejere om respektfuldt ophold på det offentlige område: Der er 
bekymring for at naboer vil tage ophold på pladsen og skabe unødig støj. Dette kan imødekommes med 
en gensidig aftale i grundejerforeningen (regelsæt) for ophold på fællesarealer, som kan kommunikeres 
på pladsen og via grundejerforeningens kommunikationskanaler. 

3. Færdiggørelse af den grønne plads: Vi gennemgik tankerne bag pladsens udformning, ideerne er 
overdraget til Aarhus Kommune som input til udvikling af området.  
 
1. Vision: en attraktiv legeplads for alle aldre og et velfungerende mødested for grundejerforenings 
aktiviteter.   
2. Transparens: Der er ikke steder, hvor man kan sidde i skjul. Det modvirker uønsket adfærd. 
3. Positiv aktivitet: sti der motiverer til at slå et slag ind over pladsen når man motionerer og går tur med 
hund, for at modvirke uønsket aktivitet. 
4. Adgang for alle: fast underlag, så gangbesværede også kan få adgang til pladsen 
 
Det præciseres, at der ikke er tale om en fast bålplads med brænde, men om et fast underlag til bålfade, 
som vi tager med hjemmefra, når vi holder arrangementer i foreningen.  
 
 
5.4 Projektorientering til orientering og debat: Støjgener – takt og tone 
Der er opstået en ganske fin tradition for, at mange bruger Pipkvarterets lukkede facebook-gruppe til at 
informere omkring afholdelse af fester og arrangementer i haven – især i sommerhalvåret.  
 
Det er sådan set en rigtig fin ordning, men jo ikke ensbetydende med, at man så har frit slag til at larme og 
feste natten lang uden hensyntagen til naboer m.v. Fra grundejerforeningens side kan vi ikke gøre ret 
meget andet end at opfordre til holde en god dialog med naboer og udvise respekt ift. at dæmpe larmen 
og evt. trække indendørs inden midnat.  
 
Skulle der være opstå meget støjende fester og er en pæn anmodning om at skrue ned for soundboks 
m.v. ikke nok, er politiet den eneste myndighed, som kan sørge for at dæmpe støjen. 
 
I grundejerforeningen kunne vi måske godt udarbejde et ”ordensreglement”, men vi har bare ikke de store 
muligheder for at håndhæve det og i bestyrelsen er der ikke nogen større lyst til at skulle rundt og lege 
festdræber lørdag aften i sommerhalvåret!  
 
Men såfremt der er andre gode forslag fra grundejernes side til at andre tiltag, hører vi gerne fra jer og kan 
drøfte det på generalforsamlingen. 
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6. Kontingentsats for 2021 
 
Med udgangspunkt i det fremlagte budget og vil bestyrelsen på generalforsamlingen indstille følgende 
kontingentsats for 2021: 
 

- Medlemskab af foreningen: 100 kr.  
 

- Vej/kloak/sne: 1000 kr.  
 
Det vil sige en uændret kontingentbetaling på i alt 1100 kr. for tinglyste medlemmer og 100 kr. for frivillige 
medlemmer. 
 

 
 
6. Valg til bestyrelsen 
 
Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. 
  
Bestyrelsen (der kan vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer):     
 
> Thomas Mikkelsen / Nattergalevej 6 (ikke på valg i år - fortsætter)   
> Allan Timmermann / Tornskadevej 46B (ikke på valg i år - fortsætter) 
> Filip Meyer / Svalevej 26 (ikke på valg i år - fortsætter) 
> Ulf Tams-Kirsmeyer / Duevej 11 (ikke på valg i år - fortsætter) 
 
> Trine Grove / Nattergalevej 22 (på valg i år - genopstiller) 
> Tove Thomassen / Nattergalevej 15 (på valg i år - genopstiller) 
> Ane Wenzell Wessberg / Nattergalevej 31 (på valg i år – genopstiller ikke) 
 
- Der bliver altså 1 ledig plads i bestyrelsen, da vi kan være op til 7 bestyrelsesmedlemmer. Vi håber 
derfor, at der er nye beboere i kvarteret såvel som dem der har boet her i mange år, der har lyst til at blive 
en del af bestyrelsen, så vi kan få fyldt alle bestyrelsespladserne!    
 
Skulle man have fået lyst til at melde sig under fanerne og derved hjælpe med bestyrelsesarbejdet, er 
man meget velkommen til at rette henvendelse til formanden pr. mail på fuglebakkenaarhus@gmail.com 
eller pr. telefon på 29 20 37 30. 
 
Suppleanter (der kan vælges op til 2 suppleanter):       
- Der er endvidere mulighed for at have op til 2 suppleanter til bestyrelsen, såfremt der opstår kampvalg til 
bestyrelsesposterne.     
 
Revisorer (der skal vælges 2 revisorer): 
- Steen Borregaard / Ørnevej 8 (på valg i år - genopstiller) 
 
- Lise Hansen / Nattergalevej 37 (fortsætter - ikke på valg i år) 
 
 
Revisorsuppleant (der skal vælges en revisor-suppleant):  
- Anne Pernille Fischer / Nattergalevej 6 (fortsætter - ikke på valg i år) 
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Sådan deltager du i generalforsamlingen: 
 
Generalforsamlingen afvikles som et Microsoft Teams møde. Via det direkte mødelink kan alle 
deltage – du skal derfor ikke installere noget program, men kan bare tilgå mødet direkte via din 
internet browser. 
 
Følg denne simple guide:  
 

1. Klik på det link, som er udsendt i nyhedsbrevet eller find det i den lukkede facebook-
gruppe for grundejerforeningen i pip-kvarteret. 
 

2. Hvis du ikke har installeret Microsoft Teams på din enhed (computer, tablet, mobil) skal du 
bare vælge: Deltag via browser 
 

3. Når du logger på, kan du vælge at slå dit web-kamera og mikrofon fra. Der er mulighed for 
at logge på i god tid før mødet og teste at teknikken fungerer på den enhed du benytter. 
 

4. Under mødet er det vigtigt, at du har deaktiveret din mikrofon, så unødig støj ikke 
forstyrrer mødet. Hvis du vil sige noget eller stille spørgsmål undervejs, kan du enten 
skrive i chatten eller bruge ”ræk hånden op-funktionen”. Så vil dirigenten give dig ordet 
efter tur. 
 

5. Hvis du oplever problemer med billedet eller lyden, kan det være en god idé at slukke for 
dit web-kamera, da det kan belaste forbindelsen. Hvis du ikke kan få teknikken til at 
fungere, så prøv evt. at logge ud af mødet og logge på igen. Vær opmærksom på de 
indstillinger, du kan vælge ift. aktivering af kamera og mikrofon, når du logger på. 
 

6. Hvis du fortsat har teknik-problemer eller ikke kan logge på og har flere enheder 
(eksempelvis computer, tablet/iPad, smartphone), så prøv at tilgå mødet fra en anden 
enhed. 
 

7. Grundejerforeningen er ikke ansvarlig for det tekniske setup hos grundejerne og yder ikke 
yderligere support. Hvis teknikken ikke fungerer, er det grundejernes egen opgave at løse 
det! 
 

8. Vi har omdelt en lille slikpose og hvis den ikke allerede er tømt, er du velkommen til gå 

ombord i den og lade indholdet forsøde generalforsamlingen!       

 
9. Vel mødt! 

 

 


