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Bestyrelsen

Giuseppe Coco
Skovgårdsvænget 542
Udlejning og den årlige 
affaldsindsamling
ansvar1@vaengerne.dk

Henrik P. Henriksen
Jegstrupvænget 613
Udvalget for grønne om
råder, veje, stier og fortove
ansvar4@vaengerne.dk

Mick G. Rasmussen
Jegstrupvænget 447
Suppleant
suppleant1@vaengerne.dk

Simon Lund
Jegstrupvænget 403
Suppleant
simon@vaengerne.dk

Jørgen Dahlgaard
Skovgårdsvænget 82
Næstformand
Sekretær og 
hjemmesideredaktør
sekretaer@vaengerne.dk

Kurt Skytte
Jegstrupvænget 117
Kasserer
kasserer@vaengerne.dk

Svend Aage Christensen
Skovgårdsvænget 292
Udvalget for grønne om
råder, veje, stier og fortove
svendaage@vaengerne.dk

Jesper Rasmussen
Jegstrupvænget 617
Udvalget for grønne om
råder, veje, stier og fortove
ansvar2@vaengerne.dk

Birgitte Pedersen
Jegstrupvænget 67
Formand
formand@vaengerne.dk

Kontingentindbetaling
Omkring 85% af grundejerforeningens medlemmer ind-
betaler kontingentet via betalingsservice. Denne ordning 
er en stor lettelse for alle, idet kontingentet pt.
kr. 1.400,00 pr. år  hermed bliver indbetalt automatisk til
grundejer foreningen på sidste betalingsdato. 
Herved undgås for sen ind betaling, der medfører ekstra 
arbejde for kassereren, og i nogle tilfælde inkassosager. 
Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend 
dig til under tegnede eller dit pengeinstitut.

Mvh. Kurt Skytte
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Dagsorden:
Velkomst v. formanden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3.  Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 

2021 til godkendelse
4. Godkendelse af revisor for indeværende år
5. Indkomne forslag
6.  Fastlæggelse af kontingent og overførsel 

af midler til Vejfonden for indeværende år
7. Budget for indeværende år til efterretning
8.  Valg til bestyrelsen:
8.  a. Formand for 2 år: Birgitte Pedersen, 

villig til genvalg
8.  b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: 

Giuseppe Coco, villig til genvalg
8.  c. Bestyrelsesmedlem for 2 år: 

Jesper M. Rasmussen, villig til genvalg
8.  d. Suppleant for 1 år: 

Mick G. Rasmussen, villig til genvalg
8.  e. Suppleant for 1 år: 

Daniella Doktor, ønsker ikke genvalg
9. Eventuelt

Tilstede: 29 husstande var repræsenteret – i 
alt ca. 35 deltagere.
Formanden, Birgitte Pedersen, bød velkom-
men, hvorefter man gik over til dagsordenen.
Ad 1)
Ivan Pedersen blev valgt til dirigent og 
Jørgen Dahlgaard til referent.
Dirigenten indledte med at konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og varslet – og dermed beslutnings dygtig. 
(Indkaldt via løbeseddel den 16-1 og 
Vængebladet den 27-2).
Ad 2)
Den skriftlige beretning blev bragt i marts 
nummeret af medlemsbladet Vængerne 

og her følger den mundtlige beretning. 
Formanden (Birgitte Pedersen) startede:
Dejligt at kunne holde generalforsamlingen i 
marts måned uden corona-restriktioner.
Vi får mange henvendelser fra grundejerne 
angående parkering i vængerne og nu har 
kommunens p-vagter også fundet vej til 
Tranbjerg. Flere bilejere har således fået en 
p-afgift på 1020,- kr. i Skovgårdsvænget, 
fordi deres bil var parkeret ulovligt!
Husk nu, at det er ulovligt at parkere med to 
hjul oppe på fortovet. Det kan ikke holde til 
de tunge biler og folk kan ikke komme forbi 
med barnevognen. Du skal desuden holde 
mindst 10 meters afstand til et kryds.
Du må heller ikke parkere ud for en carport 
eller en indkørsel. Ens egne biler må heller 
ikke holde foran ens egen opkørselsrampe. 
Du skal desuden være opmærksom på, at 
hvis der er lavet en opkørselsrampe i hele 
grundens bredde, så må du eller andre fak-
tisk ikke parkere på vejen foran din grund. 
Hele rampen tæller som en bred indkørsel. 
Som grundejer kan du dog søge kommunen
om en dispensation, sådan at du kan holde 
ud for din egen rampe uden at få en p-afgift. 
Se bl.a. kommunens hjemmeside for mere 
information om parkering.
Det har fra flere sider lydt, at der er krav om 
mindst to p-pladser på hver grund. Jeg har 
været i dialog med kommunens folk om det. 
Der er gammel skrivelse fra en bygningsin-
spektør i 1992, som godt nok nævner det, 
men det er ikke tinglyst nogen steder i dag.
Det nævnes heller ikke i deklarationen fra 
1972, som ellers regulerer mange forhold i 
området.
Sammen med kommunens folk må vi derfor 
konkludere, at vi ikke kan kræve, at der er 

Grundejerforeningen Vængerne
Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29. marts 2022
kl. 19.00 i Lokalcenter Tranbjerg / Pyramidesalen, Torvevænget 3A
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plads til mindst to biler på hver grund. Men 
det er en rigtig god ide!
Mange af områdets rækkehuse har dog til-
skødet et fælles p-areal, som de fleste steder 
er tilsået med græs. Det fremgår af skødet, 
hvis man har andel i et sådant p-areal.
Det kan ofte være svært at skaffe nye med-
lemmer til bestyrelsen – især til en post som 
kasserer, men vi har talt med Simon Lund, 
som er interesseret i posten. Det er aktuelt, 
da Kurt Skytte gerne vil trække sig fra po-
sten i 2023. Simon er revisor og vil gerne 
sættes ind i foreningens sager i god tid. 
Mere om dette under valg til bestyrelsen. Det 
er sin sag at holde styr på 535 medlemmer, 
men
vi har da heldigvis medlemspligt. Mange 
huse har skiftet ejer inden for de sidste to-tre 
år.
Festudvalget planlægger nu en sommerfest 
for børn og barnlige sjæle lørdag den 13/8. 
Vi sender et program ud inden sommer-
ferien. Vi var glade for sommerfesten med 
indvielse af legepladsen i 2021, hvor der var 
et fint fremmøde.
Og lad os glæde os til næste år, hvor vi hol-
der 50-års jubilæumsfest den 12/8 – 2023, 
hvis alt går efter planen.
Støjen fra Landevejen fylder mere og me-
re efterhånden som trafikken stiger. En 
gruppe fra Kirkevænget samlede således 
underskrifter ind i 2021 og fik da også en 
del opmærksomhed på det. Desværre har 
man ikke en fungerende grundejerforening 
i Kirkevænget (er dog ved at etablere en i 
forbindelse med vejprivatiseringen) som kan 
fortsætte arbejdet. Men vi er i dialog med 
dem samt med Tranbjerg Fællesråd, som er 
en vigtig medspiller her.
I Vængerne vil vi således gerne nedsætte en 
arbejdsgruppe under bestyrelsen, som skal 
arbejde med støjsagen. Carina Rasmussen og 
Johnny Stewen fra JV 171 har givet tilsagn 
om at indgå i arbejdsgruppen. Og andre er 
mere end velkomne.

Vejharmonisering:
Angående privatisering af kommunens 
veje i området, har jeg talt med Ejerlauget 
Jegstrup By, som vi deler stamvejen med i 
Jegstrupvænget og jeg har desuden været i 
dialog med Varmeværket. Det er vores tanke, 
at der oprettes et fælles vejlaug, der skal ha-
ve ansvaret for stamvejen.
Og så minder jeg om, at der er affaldsind-
samling søndag den 3. april, hvor man 
mødes kl. 10 ved børnehaven. Så vil Coco 
have affaldsposer og andet udstyr klar.
Tilslut vil jeg sige, at der står nogle hvide 
poser med info om indbrudssikring samt et 
tænd-sluk-ur.
Tag endelig en pose med hjem. Kommunen 
er den glade giver.
Herefter fik Henrik P. Henriksen ordet 
for at give en beretning fra de grønne 
områder m.m.:
Den lave beplantning / de brede purhække 
er fjernet nord for kælkebakken samt ved 
børnehaven.
Det er sket for at få ryddet op i alle de for-
skellige ”ukrudts”-planter i hækkene og for 
at lette vedligeholdelsen fremover. Planen er 
at plante en ny smallere hæk samt at opsætte 
fodhegn, hvor det er nødvendigt.
Det er desuden planen at få plantet flere 
frugttræer på de gamle sløjfede legepladser.
Og så må jeg rose grundejerne langs stam-
vejen i Jegstrupvænget: Efter lidt tilløb har 
næsten alle grundejere nu fået klippet hække 
og træer ind, sådan at man kan gå ubesværet 
på fortovet.
Vi er i gang med at udskifte fliser i stisyste-
met. Nogle fliser er desværre revnet, men de 
bliver skiftet på garantien.
Vi har også fået lagt et nyt dræn langs stien 
oppe ved børnehaven. Desværre døjer vi no-
get med stoppede regnvandsafløb på stierne 
i det grønne område. Vi får lavet en kamera-
inspektion og der bliver rodskåret, hvor det 
er nødvendigt.
Vi mangler også at få sat vippedyrene fra de 
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gamle legepladser op på den nye legeplads.
Vi kigger også på at få asfalteret alle for-
eningens stikveje i Skovgårdsvænget, nu 
da fjernvarmen er færdig med at udskifte 
de gamle rør. Jegstrupvænget må vente, da 
fjernvarmen stadigvæk arbejder her.
Vi er desuden tilfredse med den nuværende 
vinterbekæmpelse med salt på stisystemet. 
Der er meget trafik – også i weekenden.

Dirigenten efterlyste bemærkninger og 
spørgsmål fra forsamlingen:
Jan Smidstrup (JV 599): Hvorfor kan vi ikke 
kræve, at grundejerne har p-plads til mindst 
to biler på egen grund? Det har ellers været 
kutyme i mange år.
Birgitte: Vi har desværre ikke noget juridisk 
grundlag for at kræve det. Det er ikke noget, 
som er tinglyst i vores område. Mange andre 
steder står det fx i en lokalplan, men det har 
vi ikke.
Jan: Hvad så med de tilskødede p-arealer til 
mange af rækkehusene?
Birgitte: De er tinglyst og det bør stå i skø-
det på ejendommen.
Hans (SV 8): Gartneren har glemt at samle 
en del afklip op nede i det grønne område 
hos os.
Og vi mangler stadigvæk ral på stien ind til 
det grønne område.
M.h.t. parkering mangler der stadigvæk sten 
på hjørnet samt evt. markering med gult på 
kantsten.
Henrik: Vi arbejder på det. Og send endelig 
en mail til os, når noget ikke bliver samlet 
op.
Hans: Kan man evt. lave parkering i den 
grønne rabat?
Jens Erik (JV 229): Har varmeværket givet 
en tidshorisont for færdiggørelsen af arbejdet 
med at udskifte varmerør?
Birgitte: Tjae – der går nok fire til fem år før 
de er helt færdige i Jegstrupvænget.
Carina (JV 171): Den gamle legeplads nede 
hos os ser noget kedelig ud...?

Henrik: Vi havde et forsøg med blomsterfrø, 
men vi får nu sået noget græs samt plantet 
nogle frugttræer (eller nøddetræer) (en lille 
forglemmelse).
Hans (SV 8): Bliver frugttræerne nede hos os 
beskåret?
Henrik: Vi kigger på det.
Coco (SV 542): Vejene bliver ikke saltet!
JV 33: Vi har læst, at vi som grundejere også 
har ansvaret for vejen.
Herefter blev beretningen godkendt 
enstemmigt.

Ad 3)
Kassereren Kurt Skytte præsenterede regn-
skabet for år 2021.
Vi betaler negative renter, men det er jo 
svært at undgå p.t. Der er anført noget af-
skrivning på den nye legeplads, men den er 
sådan set allerede betalt.
Som noget nyt flytter vi udgiften til udskift-
ningen af fliser m.m. i det grønne område 
over på Vejfonden, da der ikke er tale om en 
alm. driftsudgift, men om en stor udgift, som 
vi skal spare op til over flere år. Vi er sådan 
set en velkonsolideret forening med en for-
mue på næsten tre mio.
Jan S. (JV 599): Stierne i det grønne område 
er flyttet over til Vejfonden???
Kurt: Ja – det er ikke almindelig drift.
Jan S.: Dejligt, at der er styr på regnskabet. 
Men, anlægsudgiften på de grønne områder 
er nu nul?
Kurt: Det skyldes en ny kontoplan, hvor jeg 
søger at begrænse antallet af konti.
Kurt: Vi betaler os fra udsendelse af opkræv-
ninger samt fra bogføringen.
Jan S.: Maskiner og redskaber: Indkøb af 
kædesav m.m.?
Henrik: Vi kan med stor fordel selv fæl-
de nogle af de mindre træer m.m. Vi har 
undersøgt vores forsikringsforhold i den for-
bindelse og vi er dækket, hvis noget går galt.
Herefter blev regnskabet enstemmigt 
godkendt.
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Ad 4)
Foreningens revisor, Hakan Barut, blev 
genvalgt.
Ad 5)
Birgitte oplyste, at der ikke var indkommet 
forslag.
Ad 6)
Bestyrelsen forslog et uændret kontingent 
på 1400,- kr./år. Det blev godkendt af 
forsamlingen.
Bestyrelsen forslog desuden at overføre 
150.000 kr. til Vejfonden i 2022. Det blev 
ligeledes godkendt af forsamlingen.
Ad 7)
Hans (SV 8): Nul kr. til hjemmesiden?
Jørgen Dahlgaard: Nej – det koster ca. 
1.000 kr./år. Er konteret et andet sted.
Jan S. (JV 599): 50.000 kr. til bestyrelses-
omkostninger mod tidligere 40.000 kr.?
Birgitte: Bestyrelsen er nu fuldtallig igen og 
suppleanterne deltager også. De 50.000 er 
tidligere godkendt på en generalforsamling.
Ad 8)
a.  Formand for 2 år: Birgitte Pedersen blev 

genvalgt.
b.  Bestyrelsesmedlem for 2 år: Giuseppe 

Coco blev genvalgt.
c.  Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jesper M. 

Rasmussen blev genvalgt.
d.  Suppleant for 1 år: Mick G. Rasmussen 

blev genvalgt.
e.  Suppleant for 1 år: Simon Lund (JV 403) 

blev nyvalgt.

Ad 9)
Hans (SV 8): Ros til bestyrelsen for det store 
arbejde.
Harbon (JV 603): Jeg savner et par  bænke 
ved stien vest for tunnellen under 
Landevejen.
Birgitte og Jørgen: God ide. Bestyrelsen 
kontakter fællesrådet med dette ønske.
Carina Rasmussen og Johnny Stewen (JV 
171): Flere medlemmer til støjudvalget? 
Og hvad er rammerne for vores arbejde?
Birgitte: I er et udvalg under grund-
ejerforeningen og jeg kontakter Tranbjerg 
Fællesråd med henblik på et evt. møde. Vi 
omtaler det i nyhedsbrevet. Vi bør også tale 
med de aktive i Kirkevænget.
Svend Aage Christensen: Flere spillere samt 
hjælpere til vedligeholdelse af petanque-ba-
nen er velkomne.
Hundeluftning på den nye legeplads er ikke 
godt, da hundene meget let kommer til at tis-
se på/ved børnenes ting samt i sandkassen.

Birgitte afsluttede herefter generalforsamlin-
gen med at sige tak til bestyrelsen samt til 
deltagerne for fremmødet!
Referatet godkendt den 25. april 2022.
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Tilmeld din E-mailadresse
Venligst gå ind på Grundejerforeningens hjemmesiden – www.vaengerne.dk

– og tilmeld din E-mailadresse!

Der er 535 medlemmer af Grundejerforeningen, og i skrivende stund har kun 251 af 
disse medlemmer indtastet deres E-mailadresse på foreningens hjemmeside.

Med så få tilmeldinger har vi ikke mulighed for udelukkende at udsende elektroniske 
nyhedsbreve, men må fortsat benytte den dyre løsning at få trykt nyhedsbreve og blade 
samt betale for udbringningen af disse.

Desuden har den elektroniske form den meget store fordel at kunne tilgå alle medlem-
mer med nyheder meget hurtigt og på samme tid.

Hvis nogen oplever problemer med at få indtastet E-mailadresse (og navn samt adresse 
naturligvis) på vores hjemmeside, da send en E-mail til sekretaer@vaengerne.dk 
med de relevante oplysninger.

På forhånd tak!
Bestyrelsen

ADVIS
Reservér allerede nu

lørdag den 13. august 2022
til en fest for både børn,

forældre og bedsteforældre
der bor i Vængernes område.

Festudvalget forventer at 
 kunne udsende invitation med 

 tilmelding i begyndelsen af juni.

Invitationen lægges på både 
hjemmesiden, men også i alle 

postkasser på Jegstrupvænget 
og Skovgårdsvænget

Mange glade hilsner
fra Festudvalget



Det skal du gøre som grundejer:
Alle har pligt til at rydde sne og udføre 
glatførebekæmpelse på fortov og sti ud for 
egen ejendom. Dette skal ske lige fra mor-
genstunden. Husk desuden at rydde omkring 
affaldsbeholdere og postkasser.
Ligger din grund langs en privat fællesvej, 
skal du også rydde sne og bekæmpe glatføre 
på kørebanen.

Grundejerforeningen hjælper med 
 snerydningen af de private veje:
Grundejerforeningen har en aftale om sne-
rydning af de private fællesveje, hvis der 
falder mere end ca. 10-15 cm sne. Denne 
snerydning fratager dog ikke den enkelte 
grundejers forpligtelse, men skal kun betrag-
tes som en hjælp!
Det er stadigvæk grundejeren, der har ansva-
ret for renholdelse og snerydning af fortov 
og vej.

Holder din bil i vejen for sneploven?
En sneplov fylder meget på vores små veje, 
og det kan være svært for ploven at komme 
forbi en parkeret bil. Så tænk lige over, hvor-
dan du parkerer, især hvis der er udsigt til 
sne. Vi oplever jævnligt, at en vej ikke kan 
ryddes, fordi en enkelt bil holder i vejen! Og 
lad nu være ved at parkere lige ud for en sti. 
Og tænk dig om, inden du kører ud eller ind, 
når der er sne!

Snerydning af stierne i Vængerne:
Grundejerforeningen har indgået den-
ne aftale: Stierne i fællesarealet imellem 
Skovgårdsvænget og Jegstrupvænget, ryddes 
og gruses/saltes på hverdage inden kl. 7.30. 
Desuden bliver der også ryddet i weekenden 
inden kl. 8.
Mange af de korte stier i Vængerne ryddes 
ikke for sne, da vi af erfaring ved, at de ikke 

benyttes, når der er sne. Vi arbejder på at få 
sat nogle skilte op.
I Jegstrupvænget bliver der ikke ryddet på 
stien mellem nr. 75-81, 189-195, 209-211, 
315-321, 337-343, 491-497, 511-517 og 
531-537.
I Skovgårdsvænget bliver der ikke ryddet på 
stien mellem nr. 74-80, 284-290 og 456-462.

Mere information
Husk at du kan påføres erstatnings-
ansvar ved uheld eller ulykker, som 
sker, såfremt du ikke har overholdt din 
pligt til at bekæmpe glatføre. Se også 
Aarhus Kommunes info. https://www.
aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/
for-grundejere/dit-ansvar-som-grundejer/
dit-ansvar-for-snerydning-og-saltning

Info om snerydning i vængerne:

Petanque
Har du lyst til at spille petanque,

 men mangler nogle at spille med,
så mød op ved petanquebanen på den store 

legeplads: mandag den 23. maj mellem
kl. 11.00 og 12.00 / mellem kl. 17.00 og 18.00
eller onsdag den 25. maj mellem kl. 11.00 og 

12.00 / mellem kl. 17.00 og 18.00
Sammen kan vi forhåbentligt finde nogle 
tidspunkter, hvor vi kan mødes og spille.
Hvis du ikke kan møde op nogle af oven-

nævnte dage, så ring til Svend Aage
på 5133 6463, alternativt til Ivan

på 2074 1931.
Hilsen Vængerne


