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Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 23. marts 1994, har bestyrelsen konstitueret sig således:

Bestyrelsen

og den opgaver:

Formand:
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf.: 86 29 64 80

Formand, varetager foreningens interesser udadtil,samt koordinerer
de øvrige arbejdsgruppers arbejde.

Kasserer:
Ole Fryland
Jegstrupvænget 337
Tlf.: 86 29 24 08

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

Sekretær:
Ole Frederiksen
Jegstrupvænget 607
Tlf.: 86 29 20 13

Sekretær, fører foreningens protokol.

Ansvarsområde 1.
Keld Pedersen
Jegstrupvænget 565
Tlf.: 86 29 51 16

Ansvarsområde 1 - NÆSTFORMAND, der samtidig giver vejledning, hvad der angår forholdet mellem den enkelte grundejer og
myndighederne.

Ansvarsområde 2.
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

Ansvarsområde 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og
fællesarealer, der er tilskødet grundejerforeningen.

Ansvarsområde 3.
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15.
Tlf.: 86 29 32 91

Ansvarsområde 3 - forestår foreningens miljøarbejde, tilrettelægger
festarrangementer og andre arrangementer af underholdende art.

Ansvarsområde 4.
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf.: 86 29 09 71

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.
1. Suppleant:
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf.: 86 29 36 20

2. Suppleant:
Svend Aage Christensen
Skovgårdsvænget 292
Tlf.: 86 29 52 47

Kontingentindbetaling.
Omkring 83% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via pengeinstituternes betalingsservice (PBS).
Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automatisk til grundejerforeningen på sidste betalingsdato. Herved undgås for sent indbetaling, der
medfører ekstra arbejde for kassereren, og i nogle tilfælde inkassosager.
Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend dig til undertegnede eller dit pengeinstitut.
Ole Fryland
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REGNSKAB:

Den 19.04.1994 så foreningens status således ud:
ud
Kassebeholdning .........: kr.
Girokonto .....................: kr.
Bankbøger ...................: kr.
Checkkonto..................: kr.
Obligationer .................: kr.

977,50
873,48
182.105,41
20.538,18
1.054,00

Ialt ............................... : kr.

205.548,57

VEJFOND
Girokonto .....................: kr.
Bankaktier....................: kr.
Bankbøger ...................: kr.
Aftaleindskud ...............: kr.

20.513,79
10.900,00
11.740,13
808.570,90

Ialt ............................... : kr.

851.724,82

Udgifter vedr. hærværk år til dato kr. 0,00
Ole Fryland
Kasserer

Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66
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REVYFEST 1994.
Efter mange forespørgelser om en Revyfest sidste år, er det heldigvis lykkedes os, at ﬁnde en dato for genoptagelse af traditionen i år.
så reserver nu:
lørdag den 19. november 1994.

Tranbjerg Revy Trup
Til: Fællesspisning og musik/dans i Aulaen på Tranbjerg skole.
Nærmere oplysninger om arrangementet og billetsalg vil ske i god
tid på husstandsomdelte løbesedler.

På gensyn
Michael Knudsen
Ansvarsområde 3.
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TRANBJERG
Gartnervænget 1, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 29 07 11
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK
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Vi har modtaget...
Onsdag den 10/8-94
Vi er to piger på henholdsvis elleve og tretten år. Vi har altid gået
den samme tur, gennem det samme skov område om eftermiddagen. Men denne gang gik vi om aftenen. Da blev vi meget chokeret,
da vi så denne hund komme halvløbende ca 50 m. foran sin ejer.
Vi kom begge to til at tænke på det meget tydelige påbudsskilt der
siger, at hunde ikke må gå løse. Vi ventede begge to til at ejeren
kom forbi os.
Da Charlotte på elleve sagde, at hun skulle have sin hund i snor. Da
sagde ejeren at det ikke var en hund. Hvad er det så spurgte Charlotte?

Det er en abe .... med 4 ben....
Da råbte Charlotte, at den skræmmer alle dyrene væk. Det skal jeg
nok sørge for at den ikke gør halvt grinte ejeren.
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Mens vi stod og "gumlede" på denne frække bemærkning, så vi en
mand med sin datter ved sin side, og sin hund i snor, komme gående stille og roligt. Da damens hund, så den anden løb den straks
hen til den, og selvfølgelig kunne damen ikke kalde sin hund til sig.
Manden forsøgte at rive sin egen hund væk, men kunne ikke. Damen forsøgte at kalde sin hund til sig, men kunne ikke. Derfor gik
hun hen og rev den til sig. Og så sagde manden: "Du må slet ikke
have hunden løs, den skal holdes i snor".
Så satte damen snor på hunden, og gik den samme vej som hun
kom fra.
Alt det, viser bare, at voksne ikke har respekt for hverken naturen
eller børn.
Hilsen fra naturens vegne.
Charlotte og Henriette ......................................................................

GRUNDEJERFORENINGENS
ANLÆGSGARTNER

LDA

KLARER OGSÅ DERES HAVEPROBLEMER

LDA

VI PÅTAGER OS ALLE OPGAVER - SMÅ SOM STORE

ANLÆGSGARTNER
SVENAAGE AAGAARD
86 29 31 94

30 82 31 94

LDA-ANLÆGSGARTNER
TILSLUTTET ANKE OG GARANTIFOND
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Sct. Hans Fest 1994.
Det lykkedes i år at få gennemført Sct. Hansfesten i tørvejr,
men dog med en del blæst
og deraf følgende kulde, som
gjorde at vi måtte udlevere en
del servietter, til at holde om
de kolde fadøl med.
Men ellers må man sige, at det
gav varme at se Ballonklovnen
Kello gå rundt på pladsen og
optræde/lege for de mindre
børn, hvor mange var så heldige, at få et sjovt ballondyr
med hjem.
Jeg må indrømme at det var
på opfordring, vi i år lavede et
indslag specielt for de mindre
børn, (nye ideer er altid velkomne) og jeg mener at det
blev en stor succes, så det er
bestemt ikke sidste gang vi
laver noget af den art.
Udover at se Ballonklovnen, kunne man få varmen ved at danse/klappe
til musikken fra årets Sct. Hans orkester - Savannah Rose Band. Som
i to omgange leverede en gang livlig og charmerende Country-musik.
Det var glad musik der virkelig passer til en aften som denne. Og fra
kulissen må vi sige at Savannah Rose Band, virkelig var et rart orkester at arbejde sammen med, og som var positive i alt hvad der skete,
hvilket også kom tiludtryk i deres musik. - Tak til Svannah Rose Band. -
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Kl. 22.00 blev det store Sct. Hansbål tændt og midsommervisen omdelt. Da der var godt gang i bålet, blev visen sunget ikke mindre end
to gange. En hyggelig aften blev rundet af med et ﬂot festfyrværkeri.
(se side 10.)
Det er fra et par sider blevet fremført at vores Sct. Hansfest mangler
en båltale, som så ville gøre vores arrangement helt perfekt. Hvilket
jeg til dels godt kan følge, hvis det kan lade sig gøre at få en god og
spændende taler, som er rimelig kendt med lokal interesse.
Derfor har i et emne, eller endnu bedre en kontakt, til en kommende
Sct. Hans båltaler. Så kontakt mig på tlf. 86 29 32 91.

Michael Knudsen
Ansvarsområde 3.
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TAK !
Vi vil gerne sige
en speciel tak til
Sadolin Farveland
- Center Syd, som
sponsorerede og leverede det store og
ﬂotte festfyrværkeri
til vor Sct. Hans Fest
i år.
Michael Knudsen
Ansvarsområde 3.

Sadolin Farveland
Center Syd

Tlf. 86 29 08 07
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Ny asfalt.

Det er nu ved at være
20 år siden de første
huse stod færdige i
Jegstrupvænget, asfalt belægningen på
vejene er ligeledes ved
at være 20 år gammel.
Vejenes standard er de
senere år nøje fulgt af
den ansvarshavende
for området, samt bestyrelsen for grund-ejerforeningen.
Maj måned blev tidspunktet hvor der skulle udlægges nyt slidlag på
de værst slidte vejstykker.
Der er udlagt ca. 200 tons ny asfalt der indeholder en lys granit, som
med tiden vil gøre vejene lysere end de er lige efter asfaltudlægningen.
Arbejdet har kostet ca. 450.000,- kr., som er blevet betalt af vejfondens
midler.
Red.
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TRANBJERG

BEGRAVELSESFORRETNING
BEGRAVELSER
LIGBRÆNDING
Alt kan aftales
hjemme hos
Dem selv
RING FOR AFTALE

86 29 12 44
BEDEMAND
BJENT BJERRE
JEGSTRUPVÆNGET

Forstoppelse ?

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af
VÆNGERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og aﬂøb på parcellen.
Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Hvor udstyret også skal aﬂeveres efter endt brug.
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Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 23. marts 1994 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf. 86 29 64 80

Kasserer
Ole Fryland
Jegstrupvænget 337

Sekretær
Ole Frederiksen
Jegstrupvænget 607

Tlf. 86 29 24 08

Tlf. 86 29 20 13

Ansvarsområde 1
Keld Pedersen
Jegstrupvænget 565

Ansvarsområde 2
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15

Tlf. 86 29 51 16

Tlf. 86 29 39 37

Tlf. 86 29 32 91

Ansvarsområde 4
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf. 86 29 09 71

1. Suppleant
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf. 86 29 36 20

2. Suppleant
Svend Aage Christensen
Skovgårdsvænget 292
Tlf. 86 29 52 47
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Nærgenbrugspladsen på Birkegårdsvej 4. i Hasselager
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:
Hverdage kl. 11.00 - 18.00
Lørdage - 10.00 - 14.30
Søndage - 10.00 - 14.30
Fra 1. oktober til 1. april holdes lukket om søndagen. Endvidere er der
lukket på alle helligdage, samt jule- og nytårsaftensdag.

ME GLAS ApS
Madsen & Eriksen

ALT
GLARMESTERARBEJDE UDFØPrivat adresse:
Eigil Madsen
Jegstrupvænget 363
Tlf. 86 29 15 24

Kontor:
Elverdalsvej 44a
Værksted:
Oddervej 55
Tlf. 86 27 36 23
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Ejerlauget Jegstrup By

Ejerlaugets bestyrelse

Formand:
Erik Winter
Skovgårdsvænget
660
Tlf.: 86 29 04 06

Næstf./Sekr.:
Henrik Pind
Skovgårdsvænget
640
Tlf.: 86 29 41 30

Best.medl.
Colin Hicks
Skovgårdsvænget 650
Tlf.: 86 29 30 23

Kasserer:
Anker Hansen
Skovgårdsvænget 646
Tlf.: 86 29 49 63

Best.medl.
Svend Åge Jensen
Skovgårdsvænget 658
Tlf.: 86 29 47 52

Har du problemer eller spørgsmål som du mener ligger i Ejerlaugets regi, så
henvend dig til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Vent ikke til generalforsamlingen, men gør det nu, så sagerne kan blive
bragt iorden.
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Udlejning / Udlån.

Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.
Depositum for borde og stole
Depositum for Grill
Leje af borde og stole
Leje af telt u. borde og stole
Leje af telt m. borde og stole

150,00 kr.
150,00 50,00 350,00 400,00 -

Lejen samt depositum betales ved udlevering.
Depositum tilbagebetales ved aﬂevering af lånte eﬀekter i RENGJORT stand. Modtageren
(grundejerforeningen) - af de udlånte eﬀekter afgør alene om tingene er i orden. Der vil
dog altid være mulighed for at låneren selv bringer tingene i orden, hvis vedkommende selv
ønsker dette.
Henvendelse mandag til torsdag mellem kl. 17.00 - 19.00
Bedes venligst respekteret. til:
Ole Frederiksen
Jegstrupvænget 607
Tlf.: 86 29 20 13
NB! Udlån/leje af borde-stole og telt er kun for medlemmer af Grundejerforeningen “VÆNGERNE”, og kun til brug i foreningens område.

