NR. 2. MAJ

1998

25. ÅRGANG



Indhold:
2. Bestyrelsen
3. Regnskab
4. Nyt fra bestyrelsen
5. Ekstraordinær generalforsamling
6. Sct. Hansfesten 1998
9. Fra Generalforsamlingen
13. Vedtægtsændringer

2

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 24. marts 1998 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Bestyrelsen

og den opgaver:

Formand:
Harry L. Andersen
Skovgårdsvænget 222
Tlf.: 86 29 21 42

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

Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

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

Sekretær, fører foreningens protokol.

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

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

Ansvarsområde 2.
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591
Tlf.: 86 29 17 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:

2. Suppleant:

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.
Kurt Hansted
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REGNSKAB:

Den 24.05.1998 så foreningens status således ud:
ud
Kassebeholdning.............: kr.
Girokonto.........................: kr.
Bankbøger.......................: kr.
Checkkonto.....................: kr.

122,00
4.736,00
304.580,00
39.808,00

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

349.246,00

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

25.450,00
25.053,61
594.280,92

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

644.784,53

Udgifter vedr. hærværk år til dato kr. 0
Kurt Hansted

Kasserer

Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66
NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl. 06.00 til 02.00
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Grundejerforeningen VÆNGERNE

Maj 1998

Nyt fra bestyrelsen
På generalforsamlingen den 24. marts blev vores formand Harry
Andersen genvalgt for de næste to år, Kurt Hansted overtog kassererjobbet efter Ole Fryland, der er ﬂyttet udenfor Vængerne, Bent
Pedersen overgik fra suppleant til bestyrelsesmedlem og overtog
Kurts hidtidige område. Vi ﬁk to nye suppleanter Gert Gammelgaard
og Mette Steﬀensen. Den øvrige bestyrelse fortsatte uforandret.
Imidlertid er Harry Andersen blevet alvorligt syg, og kan forvente
et langt sygeleje med eftterfølgende optræning og rekreation. Som
næstformand har jeg midlertidigt overtaget formandsopgaverne,
men da der er lange udsigter til Harry igen kan fungere som formand, mener bestyrelsen, at der bør vælges en ny formand på en
ekstraordinær generalforsamling.
Herudover har Bent Pedersen trukket sig ud af bestyrelsen af arbejds- og helbredsmæssige grunde, og de grønne områder er overtaget af vor nyvalgte 1. suppleant Gert Gammelgaard. Endvidere
har Mette Steﬀensen meddelt, at hun ønsker at trække sig ud af
bestyrelsen som suppleant.
Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt den 15. juni
1998 i Pyramidesalen i Lokalcenteret. Dagsordenens hovedpunkter
vil være: Valg af formand og valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Vi beklager den usædvanlige situation, som ingen har kunnet forudse, men håber Grundejerforeningens medlemmer vil bakke op om
bestræbelserne på igen at få en fuldtallig bestyrelse.
Med venlig hilsen
Lene Christina Møller
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Grundejerforeningen
VÆNGERNE
Indkaldelse til

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 15. juni 1998 Kl. 19.00
i Pyramidesalen i Lokalcenteret, Torvevænget 3A

Dagsorden:

1

Valg af dirigent

2.

Valg af formand

3.

Valg af 2 suppleanter
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Eventuelt
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VÆNGERNE
& Ejerlauget Jegstrup By's

Sct. Hans Fest 1998.

Til at stå for underholdningen på årets Sct. Hans fest har vi
engageret duoen LASSE
OG MATHILDE
Lasse og Mathilde er en institution i dansk
populærmusik, ikke kun fordi de som par
har optrådt sammen i snart 13 år, men også
fordi de har været i stand til, at tiltrække
et publikum som består af snart sagt alle
årgange og smagsretninger. De har også en
kraftig baggrund at trække på:
Mathilde begyndte allerede som 15 - årig at
interessere sig for spillemandsmusik, og stod
bl.a. i lære hos den legendariske spillemand
Ewald Thomsen, i begyndelsen af 70’erne
spillede hun i gruppen Hvalsøspillemændene
med bl.a. Anders Roland og Steen (Sonny
Soufflé) Rasmussen. I 1975 indledtes
samarbejdet så med Lasse Helner, da
pro ducer Peter Abrahamsen fandt ud
af, at hendes stemme og Lasse Helners
kompositioner ville passe sammen I forbindelse med tonsætning af Tove Ditlevsens
digtsamling: “Pigesind”. Det kom til at passe.
Lasse som var sat på opgaven som komponist, vidste ikke på det tidspunkt, at det var indgangen
til en hel ny og anden periode i hans tilværelse som sanger og musiker. Han havde allerede
været turen igennem. I midten af tresserne var han sammen med Frank Lauridsen kernen i
Baronets, på det tidspunkt en af landets populæreste “pigtrådsgrupper” med stribevis af fans
efter sig. Da Baronets blev opløst trak Lasse sig lidt desillusioneret tilbage fra rockmusikken
for igen i begyndelsen af halvfjerdserne at vende tilbage med mere samfundsorienteret
musik, bl.a. via samarbejde med Jan Toftlund og med en solo LP (nu samlerobjekt) , hvorpå
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klassikeren: “Du sku møde mine venner” er på. Et andet samarbejde med sportsjournalisten
Jørn Mader og Sebastian resulterede i LP’en: “Moondust”, og endelig en overgang en
gendannelse af “Baronets..” og LP’en: “Gunpowder and Cannonballs”, som alle kunne lide
men ingen ville købe, fordi den var på engelsk, man sang nemlig udelukkende dansk på det
tidspunkt. Men i løbet af den tid viste Lasse sig som en musiker med udpræget sans for enkle
iørefaldende kompositioner, som samtidig havde den fordel ikke at virke trættende. Det blev
til en introduktion til Tove Ditlevsen og til Mathilde.
Efter et års professionelt samarbejde omkring Ditlevsen projektet, besluttede parret at udvide
samarbejdet privat, og det resulterede i 1977 med duoens første LP sammen. Gennem 10
år og 6 LP’er har institutionen Lasse og Mathilde turneret land og rige rundt, oftest alene,
men når muligheden har været der også med vennerne. Den seneste LP giver dem nu også
mulighed for at turnere med et fast band, hvor det er muligt.
Lasse og Mathilde har ind imellem klogeligt holdt pauser og prøvet hver for sig. Mathilde
gjorde den danske sang til hvermands eje ved, at ﬂå den ned fra den piedestal hvor kunst
staves med stort K, da hun udgav de to “Rødt og Hvidt” LP’er. Lasse udgav en herlig fornyelse af den moderne vise med LP’en “Sort,hvid”, fornyede sit gamle bekendtskab som
rock musiker med “Alene det” og komponerede musik til en række Poul Henningsen tekster
til en meget rest collage p& Odense Teater, hvor han også selv medvirkede. Sangene herfra
er også kommet på vinyl. Lasse og Mathilde er tilbage igen - med nyt materiale, ny LP:
“Det er nu - det er her”, nyt band og fremfor alt med en spillelyst og - glæde som aldrig før.

ME GLAS ApS
Madsen & Eriksen

ALT
GLARMESTERARBEJDE UDFØRES
Privat 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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VÆNGERNE

& Ejerlauget Jegstrup By's

Sct. Hans Fest 1998.
NB! Gratis adgang

Program:
Kl.
-

18.00
18.30
19.00 - 19.30
20.30
21.45
22.00
22.45
23.00

Festpladsen åbner v/Skovgårdsvænget 600
Jim & Jeﬀ spiller op i teltet
Udlevering af snobrødsdej (gratis) husk pind.
Lasse & Mathilde
Båltale v/ Harald Kvist
Bålet tændes og heksen ﬂyver ca. kl. 22.00
Festfyrværkeri
PLADSEN LUKKER

NB! Tiderne er ca. tider og
ret til ændringer forbeholdes
Der kan købes sodavand, øl og vin
på festpladsen, og i teltene.
Endvidere vil der være salg af slik,
is, popcorn og grillpølser på festpladsen.

s
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ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Her bringes et kort redaktionelt referat af den ordinære generalforsamling tirsdag
den 24. marts 1998.
Formanden Harry L. Andersen bød velkommen til de 35 fremmødte, og bad om
forslag til aftenens dirigent, Peter Kaas blev foreslået og valgt.

Herefter supplerede formanden sin skriftlige beretning - trykt i forrige nummer af
VÆNGERNE. Han omtalte blandt andet et par arrangementer - Fastelavnsfesten
og teateraftenen, hvor Tranbjerg Amatør Teater havde opført "Når musen er ude".
Endvidere nævnte han en forespørgsel fra bygningsinspektorat Syd, som
havde rettet henvendelse til foreningen på baggrund af at en rækkehusejer
havde henvendt sig, for at høre om muligheden for at fritligge sin tagrende bygningsinspektoratet havde intet at indvende hertil. Bestyrelsen havde svaret, at
den heller ikke havde noget at indvende.
Efter formandens mundtlige beretning var der debat om denne.
I denne debat blev vejenes tilstand drøftet, og det blev nævnt, at der ﬂere steder
var nogle revner i den nylagte asfalt.
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Kurt Hansted oplyste, at han havde kontaktet Pankas som havde lagt slidlaget,
og der var 5 års garanti på dette arbejde men da revnerne skyldes sætninger, er
dette ikke dækket af garanti. Revnerne kan fyldes op med en gummimasse, men
dette kan først ske når de er blevet bredere. I løbet af sommeren vil de på grund
af varmen lukke sig igen. Der blev nævnt nogle problemer med vand på vejene,
bestyrelsen lovede at kigge på dette.
Det blev også nævnt, at der i den nordlige del af Jegstrupvænget havde været
problemer med rotter, som man mente kom fra fjernvarmekanalerne, men
varmeværket havde blankt afvist dette.
Bestyrelsen havde ikke fået nogle henvendelser vedr. rotteproblemer men vil
naturligvis være opmærksomme herpå.
En grundejer nævnte også, at en skraldevogn var "røget" igennem asfalten, dette
havde bestyrelsen heller ikke fået nogen meddelelse om, men ved nærmere
præcisering af sted - kunne det konstateres, at det var på den kommunale vej, og
derfor ikke var et anliggende for bestyrelsen.
Der blev også rejst spørgsmål om beskæring af træer og buske langs
Jegstrupvænget, hvor det nogle steder er vanskeligt at passere på fortovet for
udhængende grene fra buske og træer.
Bestyrelsen oplyste, at det er kommunen der skal holde fortovet men det er de
pågældende grundejere som skal sørge for beskæring af buske og træer så de
ikke generer fodgængerne.
Det er et generelt problem, da hækkene mange steder vokser ud over ﬂiserne, og
bestyrelsen skal hermed opfordre de pågældende grundejere til at sørge for at få
beskåret hække m.v. så de ikke giver anledning til gener for fodgængere.
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Der blev også givet udtryk for, at der køres med for høj hastighed på Orholt Alle,
Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget, hvor der er hastighedsbegrænsning på
50 km/t. Kommunen er opmærksom på dette og har foretaget målinger der viste
at 85% kører med en hastighed på omkring 69 km/t, nogle har fået en bøde idet
politiet også holder øje med hastigheden, og har haft et par fartkontroller, hvor
nogle måtte betale til statskasen.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Herefter blev foreningens regnskab gennemgået og godkendt. Bestyrelsens
forslag til revisor Coopers og Lybrand blev ligeledes godkendt.
Under punktet indkomne forslag blev de fremsatte forslag til ændring af
vedtægterne drøftet, for at kunne vedtage ændringerne krævedes det, at der
var mødt mindst 50% af medlemmerne, da dette ikke var tilfældet skulle der
en ekstraordinær generalforsamling til for vedtage ændringerne. De fremsatte
forslag blev drøftet, og der var ønske om en tilføjes til § 3. stk. 1. der lød således
"Medlemskabet omfatter grundejerens ægtefælle og samlever". Endvidere var der
ønske om at det fremgik af § 9 stk. 1. at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.
Det fremsatte forslag om fjernelse af ﬂaskecontainer gav anledning til debat, og
opfordring til alle om at tage deres plasticposer og papkasser med hjem, og ikke
efterlade beskidte glas med madrester ved siden af containeren. Bestyrelsen
lovede gennem VÆNGERNE, at opfordre til at man stopper dette svineri.
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Det fremsatte budget, samt forslag om uændret kontingent kr. 425 pr. halvår blev
godkendt.
Herefter var der valg til bestyrelsen, hvor Harry Andersen blev genvalgt
som formand, Michael Knudsen og Knud Dreier blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer, som kasserer blev valgt Kurt Hansted, endvidere
blev Bent Pedersen valgt til bestyrelsen, som suppleanter blev valgt Gert
Gammelgård, Jegstrupvænget 591, og Mette Steﬀensen, Skovgårdsvænget 220.
Under punktet eventuelt blev snerydningen drøftet, og bestyrelsen oplyste, at
der skal ryddes inden kl. 7.30 men først når der er minimum 7 cm. påvejene.
Endvidere blev rallet på stierne drøftet. Der blev udtrykt en tak til bestyrelsen
for et utroligt godt stykke arbejde, med et budget som er mere end overholdt i
regnskabet, hvilket man syntes var ﬂot.
Red.

13

EKSTRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Vedtægtsændringer.

På den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 1. april 1998, blev
følgende ændringer til foreningens vedtægter vedtaget. Til den ekstraordinære
generalfor-samling var der 14 deltagere.
Der vil i løbet af sommeren blive trykt nye vedtægter, som vil blive omdelt til
samtlige medlemmer af grundejerforeningen.
§3 stk. 1.
Foreningens medlemmer består af grundejere samt ægtefælle eller samlever, som
indenfor bebyggelsen Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget ejer en selvstændig
parcel, som ifølge tinglyst deklaration på ejendommen er pålagt medlemskab af
foreningen.
§ 3 stk. 2.
Som medlem at grundejerforeningen er daginstitutionen Skovgårdsvænget 600, da
institutionen er beliggende på matr nr. 3 sq.
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§ 5 stk. l.
Generalforsamlingen er højeste ansvarlige myndighed i enhver henseende.
§ 5 stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. februar.
De indkomne forslag udsendes at bestyrelsen til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen.
§ 7 stk. 1.
Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, samt varetager foreningens
interesser i det lokale samarbejde herunder Tranbjerg Fællesråd, idet hvert bestyrelsesmedlem tildeles et ansvarsområde. Bestyrelsen kan give de enkelte bestyrelsesmedlemmer prokura.
Pkt. 3.
Sekretær - fører foreningens protokol.
§ 7 stk. 2 (tidligere § 7 stk. 1 pkt. 8)
Der gives bestyrelsesmedlemmer mulighed for at danne interessegrupper indenfor
deres ansvarsområde.
Beslutninger truﬀet inden for en interessegruppe skal forelægges den samlede
bestyrelse til godkendelse.
§ 8 stk. 1
Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen består at 7 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges særskilt,
mens de resterende ansvarsområder fordeles af bestyrelsen mellem de øvrige 5
bestyrelsesmedlemmer.
§ 9 stk. 1
Ved generalforsamlingen har hver parcel, som er medlem i henhold til § 3, to stemmer.
En grundejers stemmeret fortabes såfremt et medlem er i restance med betaling af
kontingent til foreningen.
§ 9 stk. 6 - udgår
§ l0stk. 5.
Kontingentindbetaling kan ske til foreningens pengeinstitut og forfaldsdag = 14 dage.
Er indbetalingen ikke foretaget senest forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at
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overgive sagen til incasso uden yderligere varsel.
Rykkergebyr ved for sent indbetaling af kontingent, dækkende de faktiske udgifter,
fastsættes af bestyrelsen.
§ 10 stk. 6
Foreningens midler henstår i foreningens pengeinstitut, som tegnes af formand
og kasserer i fællesskab, eller af en af de forannævnte plus to øvrige bestyrelsesmedlemmer
§ l0 stk. 7.
Kun kassereren kan modtage indbetaling i form af kontant eller check, og som ikke
direkte indsættes på foreningens konti.
For sådanne indbetalinger skal der udstedes kvittering, og indbetalingerne skal
indsættes på foreningens konti senest 7 dage efter modtagelsen.
Dog kan bestyrelsen bemyndige de enkelte bestyrelsesmedlemmer til at modtage
indbetalinger samt afholde udgifter ved enkeltstående arrangementer.

Tranbjerg Hovedgade

Bolig Syd - Tranbjerg
58 - 8310 Tranbjerg J.
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Vidste du
at 30 % af vores kunder ﬁnder deres nye bolig i udstillingen i Center
Syd.
at 10 % af vores kunder ﬁnder deres nye bolig på TeVefonen eller på
Internet.
at vi ofte sælger boligen via vores køberkartotek - dvs. uden
annoncering og med færre omkostninger for sælger.

Spørg home når du skal sælge din
bolig.

TRANBJERG
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 29 07 11
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK
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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:
Lene Møller
Jegstrupvænget 383
Hvor udstyret også skal aﬂeveres efter endt brug.

Nærgenbrugspladsen på Birkegårdsvej 4. i Hasselager
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:
Hverdage kl.
Lørdage
Søndage -

11.00 - 18.00
10.00 - 14.30
10.00 - 14.30

detet

Fra 1. oktober til 1. april holdes lukket om søndagen. Endvidere er
der lukket på alle helligdage, samt jule- og nytårsaftensdag.
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Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 24. marts 1998 har bestyrelsen konstitueret sig således:

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

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Ansvarsområde 2
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591

Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15

Tlf. 86 29 36 20

Tlf. 86 29 17 37

Tlf. 86 29 32 91

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

Tlf. 86 29 39 37

1. Suppleant

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86 72 03 37

2. Suppleant
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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 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.

