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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.

Kontingentindbe-

Ole 

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

Ansvarsområde 2.
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 
324

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

Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen den 25. marts 1996, har bestyrelsen konstitueret sig således:

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

Formand:
Harry L. Andersen
Skovgårdsvænget 
222

Bestyrelsen               og den opgaver:
Formand, varetager foreningens interesser udadtil,samt 
koordinerer de øvrige arbejdsgruppers arbejde.

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

Sekretær, fører foreningens protokol.

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

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

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

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

Sekretær:
Marianne Depenau 
Skovgårdsvænget 212
Tlf.: 86 72 03 37

Ansvarsområde 4.
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 
210 1. Suppleant:

Søren Nielsen
Jegstrupvænget 379
Tlf.: 86 29 99 01

2. Suppleant:
Poul Løwschall
Jegstrupvænget 597
Tlf.: 86 29 47 55
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R E G N S K A BR E G N S K A B :
Den 24.04.1996 så foreningens status således udDen 24.04.1996 så foreningens status således ud:

Kassebeholdning .. : kr. 651,23
Girokonto .............. : kr. 3.935,37    
Bankbøger ............ : kr. 173.516,72
Checkkonto........... : kr. 57.108,47

Ialt .........................: kr. 235.211,79

               V E J F O N DV E J F O N D

 
Bankaktier............. : kr. 13.775,00
Bankbøger ............ : kr. 3.803,76
Aftaleindskud ........ : kr. 467.307,18

Ialt .........................: kr. 484.885,94

Udgifter vedr. hærværk år til dato kr.  0,00

Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

Ole Fryland
Kasserer

NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl. 06.00 til 02.00
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Sct. Hans festen 1996.
Programmet for
 Sct. Hansfesten 1996
ser således ud.:

kl. 18.00 - Pladsen åbner
- 18.30 - Skovhuggershow
- 20.30 - Thomas Kjellerup
- 21.45 - Båltale v/ Ebba Strange
- 22.00 - Bålet tændes
- 22.45 - Festfyrværkeri
- 23.00 - Festen slutter

Ret til ændringer forbeholdes

Der kan købes sodavand, øl og vin

på festpladsen, og i teltene.

Endvidere vil der være salg af slik

og grillpølser på festpladsen

Tak til:
Sadolin Farveland

Center Syd
8310 Tranbjerg J.

Telefon 86 29 08 07
der har sponsoreret Festfyrværkeriet.

Efterlysning:
Er du ved at skifte dit gamle køleskab ud - 
så vil vi gerne afhente det idet vi mangler 
et par velfungerende køleskabe til Sct. 
Hansfesten. 
Vi stiller blot den betingelse, at det kan 
køle kontakt:

Michael Knudsen
Tlf. 86 29 32 91
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Vi har i år valgt at lade troubaduren Thomas Kjellerup 
stå for den musikalske underholdning ved dette års 
Sct. Hansfest

Udover Thomas Kjellerup bliver der underholdning ved

“HYDRO SKOVHUGGER SHOW”

Hydro skovhugger show er en rejse i gamle, nye og fremtidens skovtraditioner, samt en 
opvisning i brugen af forskellige redskaber f.eks.:

 “Stolesavning"  - Stol saves med motorsav
 “Øksekastning“  -  Skovhugger dart
 “Standing”  -  Træfældning med økse
 “Underhand“ -  Tømmerkapning med økse
 “Bucking”   -  Savning med 2 mands langsav
 “Jack & Jill“ - Langsav mand/dame
 “Speed cut“ -  Kapsavning med motorsav
 “Hot power saw" -  Savning med tuned motorsav
 “Speed climbing” -  Hurtig klatring
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Redaktionelt referat fra

Generalforsamlingen den 25. marts 1996.
Formanden Niels Jørgen Schriver bød velkommen til de 39 fremmødte, hvoraf 34 
var stemmeberettiget, og udbad sig forslag til dirigent, bestyrelsen foreslog Peter 
Kaas, og da der ikke var andre forslag blev Peter Kaas valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gennem-
gik dagsordenen. Bestyrelsen havde en tilføjelse til denne idet Søren Nielsen 
på grund af sit arbejde ønskede at afgå som bestyrelsesmedlem. Den ændrede 
dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Herefter fi k formanden ordet for at supplere den skriftlige beretning

Niels Jørgen Schriver sluttede den mundtlige beretning med en tak til bestyrelsen 
for et godt samarbejde.

Herefter lagde dirigenten op til debat om både den mundtlige og skriftlige beret-
ning.
Jeg. 145 ville høre om der var indgivet reklamation over asfalteringen af vejene, 
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og gjorde opmærksom på at der var revner i asfalten ved nr. 145 og 147. På 
grund af sneen havde der endnu ikke været en gennemgang af vejene med Pan-
kas.

Jeg. 457 spurgte om vedligeholdelse/småreparationer af vejene blev gennemført 
løbende?
 
Kurt Hansted lovede at kigge på problemerne.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Ad. pkt 3. Regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet der blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. pkt. 4. Godkendelse af revisor.

Bestyrelsen foreslog Coopers & Lybrand ved revisor Egil Jensen, som blev god-
kendt idet der  ikke var andre forslag.
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Ad. Pkt. 5. Indkomne forslag.

Forslag 1. Opsætning af postkasse.

Forslagsstilleren var ikke tilstede, men under dette punkt var der en diskussion 
om placering af postkasse, med mulighed for at afl evere posten om aften og få 
den bragt ud næste dag. Der var stor opbakning til forslaget om at få placeret en 
postkasse på den vestlige side af landevejen.

Forslag 1. a. Tændt gadebelysning.

Vedr. spørgsmålet om belysningen kunne Niels Schriver oplyse, at han ved 
henvendelse til Østjydsk Elforsyning havde fået oplyst, at gadebelysningen kun 
var tændt i dagtimerne når det var strengt nødvendigt for eftersyn, men det er 
store områder der er koblet sammen, hvorfor det kan tage noget tid at gennemgå 
belysningen.

Forslag 2. Hensættelse til 25 år jubilæum.

Hensættelse af kr. 8.000,- til 25 års jubilæumsfest i hvert af årene 1996, 1997 og 
1998
Forslaget gav anledning til en del debat både for og imod en festligholdelse af 

Fra Charlies Tante
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foreningens 25 års jubilæum, ved at hyre bedre orkestre til Skt. Hans og revyfe-
sterne.

Der var indlæg i debatten gående på at fi nancere ved større entre til revyfesten, 
og at det hidtidige niveau af orkestre ved Skt. Hans festerne havde været udmær-
ket. 
Kassereren bemærkede, at forslaget for den enkelte grundejer kun udgjorde kr. 
15,- pr. år. i de 3 år, hvorefter hensættelserne ophører.

Efter en længere debat, skar dirigenten igennem og gik over til afstemning - Jeg. 
209 bad om skriftlig afstemning, hvor resultatet blev, at der var 28 for forslaget, og 
4 nej stemmer og 1 blank.
Forslaget blev vedtaget, og der hensættes således kr. 8.000 i hvert af årene 1996, 
1997 og 1998.

Punkt 6. Budget.

Kassereren gennemgik budgettet. Jegstrupvænget 267 foreslog et andet budget 
med samme kontingent som sidste år, hvor udgifterne til snerydning blev reduce-
ret fra kr. 50.000,- til kr. 25.000,-. Jeg. 267 havde samtidig nogle bemærkninger 
om hvad man på de private veje contra de off entlige veje fi k for pengene, og 
oplyste samtidig at han ville starte en alternativ grundejerforening for dem der bor 
ved en kommunalvej.

Dirigenten oplæste som svar til Jeg 267, deklarationen for området § 3. stk. 1. der 
fastslår, at der ifølge klausul i skøderne er pålagt medlemskab af grundejerfor-

Fra Charlies Tante
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eningen “VÆNGERNE”, og en alternativ grundejerforening derfor ikke er mulig.

Budgettet blev herefter ved skriftlig afstemning godkendt.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag på stigning af kontingentet med kr. 75 pr ½ år første gang 
1.7.1996 blev vedtaget med 30 for, 4 imod.

Punkt 8a.  Valg af formand:

Bestyrelsen foreslog Harry Andersen, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten benyttede her lejligheden til at takke den afgående formand for 8 års 
godt arbejde for foreningen.

Punkt. 8b Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Michael Knudsen, og Knud Dreier blev genvalgt uden andre forslag.

Punkt. 8c Valg af 1 bestyrelsesmedlem:
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Bestyrelsen foreslog Marianne Depenau, der blev valgt uden andre forslag.

Punkt 9. Valg af 2 suppleanter:

Søren Nielsen og Poul Løvschall blev foreslået og valgt.

Punkt 10. Eventuelt.

Under dette punkt kan intet besluttes, men der var en del forskellige spørgsmål til 
området, som bestyrelsen lovede at arbejde videre med de nævnte spørgsmål.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen, og takkede de fremmødte for god ro og 
orden.   

Knud Dreier
 

Sct. Hans fest
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK  

TRANBJERG
Gartnervænget 1, 8310 Tranbjerg J
Tlf. 86 29 07 11
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Privat adresse:
Eigil Madsen
Jegstrupvænget 363

Tlf. 86 29 15 24

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

ME GLAS ApS
Madsen & Eriksen

ALT 
GLARMESTER-
ARBEJDE UDFØRES

BEGRAVELSER
LIGBRÆNDING
Alt kan aftales

hjemme hos
Dem selv

RING FOR AFTALE

86 29 12 44
BEDEMAND
POUL JUUL

SKOVGÅRDSVÆNGET

TRANBJERG
BEGRAVELSESFORRETNING
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Forstoppelse 

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan 
lånes af VÆNGERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og afl øb på 
parcellen.

Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til:

Lene Møller
Jegstrupvænget 383

detet

Nærgenbrugspladsen på  Birkegårdsvej  4. i Hassel-
ager 
(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. 
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Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 25. marts 1996 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Kasserer
Ole Fryland
Jegstrupvænget 337

Tlf. 86 29 24 08

Formand
Harry Lindberg Andersen
Skovgårdsvænget 222
Tlf. 86 29 21 42 

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

Ansvarsområde 2
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Tlf. 86 29 39 37

Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15

Tlf. 86 29 32 91

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Tlf. 86 29 36 20

1. Suppleant
Søren Nielsen
Jegstrupvænget 379
Tlf. 86 29 99 01

2. Suppleant
Poul Løwschall
Jegstrupvænget 597
Tlf. 86 29 47 55

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86  72 03 37
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Udlejning / Udlån.
Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt 
Grill.

Depositum for borde og stole  150.00 kr.
Depositum for Grill  150.00 -
Leje af borde og stole    50.00 -
Leje af telt u. borde og stole            350.00 -
Leje af telt m. borde og stole       400.00 -

Lejen samt depositum betales ved udlevering. 

Depositum tilbagebetales ved afl evering 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 bedst mellem kl. 17.00 - 19.00 Bedes venligst respekteret.  til:

Lene Møller
Jegstrupvænget 383 
Tlf.: 86 29 36 20

NB! Udlån/leje af borde-stole og telt er kun for medlemmer af Grundejerforeningen 
"VÆNGERNE", og kun til brug i foreningens område.


