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Kontingentindbetaling.
Omkring 85% 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

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

Ansvarsområde 2.
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591
Tlf.: 86 29 17 37 

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

Bestyrelsen 
Efter den ordinære generalforsamlingen den 23. marts  1999 har bestyrelsen konstitueret sig 
således:

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

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

Bestyrelsen            og dens 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 grundejerforeningen.

Ansvarsområde 1 - NÆSTFORMAND, der samtidig giver vejled-
ning, 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
Tlf.: 86 29 09 71 2. Suppleant:

Carsten Brøgger Larsen
Skovgårdsvænget 538 
Tlf.: 86 29 52 06

1. Suppleant:
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67
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Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl. 06.00 til 02.00

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
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Da vi tidligere har spillet Arnold og Bach med stor succes og fuldt hus vil vi igen prøve 
med:

Den svævende jomfru
Stykket foregår i starten af 1900 tallet hos vinhandler Peter Nellemann. I stykket indgår 
bla. tre ægtepar:

Vinhandleren og frue: Et ældre ægtepar, hvor fruen elsker at fremhæve sin mand som et 
dydsmønster, men er han nu så trofast, som hun tror ??

Deres datter, hvis ægtefælle er gået i svigerfaderens fodspor. Hun er nyforelsket og stoler 
fuldt ud på sin ægtemand, men kan hun nu stole på ham...??

Fruens søster, der er gift med en pensioneret manufakturhandler. Hun har ham altid i „kort 
snor” men har han mere lyst til at gøre sig fri...??

Der kommer med posten et kort med en let påklædt kvinde på forsiden og en personlig hilsen 
til vinhandleren - men hvilken vinhandler....??

En privatdetektiv bliver tilkaldt, der efter bedste evner forsøger at fi nde sagens rette 
sammenhæng. Han lægger en fælde, men hvem går i den??

En taske, indeholder et Perlehaisbånd, bliver forbyttet, et fuglebur skal afl everes og 
kunderne skal passes (men hvem gør hvad, hvor, og med hvem)

Tasken tilhøre en kvindelige artist, der for øvrigt er gift med en mesterbokser.

Der bliver indgået - og brudt - aftaler på kryds og tværs.

Forvirringen breder sig mere og mere. Kan ægteskaberne holde til det eller...
Vi ønsker Dem en rigtig god fornøjelse!

Teateraften
Vi har købt Tranbjerg Amatør Teaters premiereforestilling fredag den 17. 
marts 2000 kl. 19.30 i Sognegården - se omtalen på de følgende sider.

Billetter kan indtil den 14 marts 2000 kun købes ved:
Michael Knudsen, Jegstrupvænget 15 - fra kl. 17 -19.
Voksne kr. 40,00 incl. kage og sodavand/kaffe efter forestillingen
Børn kr. 20,00 under 15 år.
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Tranbjerg Amatør Teater
Opfører i SOGNEGÅRDEN i Tranbjerg

Den svævende Jomfru
Vi spiller:
Fredag den 17. Marts  kl. 19. 30
(denne forestilling er solgt til “Vængerne”)
billetter til Vængerne's forestilling kan indtil den 14. marts 2000, kun 
købes ved:
Michael Knudsen, Jegstrupvænget 15. fra kl. 17 - 19

Øvrige forestillinger

Lørdag den 18 Marts kl. 10. 00 og kl. 14. 30

Søndag den 19. Marts  kl. 14. 00 

Forestillingen varer ca. 2 timer.

Billetbestilling mellem kl. 17. 30  -  18. 30 hos:

 Kirsten Nielsen  86 29 28 75
  Eller

 Alice Nielsen  86 29 27 58
I pausen vil der blive serveret kaffe/ the/ sodavand og kage. Lørdag 
formiddag serveres franskbrød m/pålæg

Pris inkl. Traktement:
 Voksne. 50 kr.
 Børn: 25 kr.

Kun salg af uafhentede billetter ved indgangen
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Peter Nellemann
Vinhandler Harald Johansen

 Ida
 Peters kone Kirsten Nielsen
 Else
 Peter og Idas Datter Karina Plambeck Andersen
 Holger Hansen
 Elses Mand                               Uffe Dyg
 Theodor Himmelstrup
 Particulier Lars Nordby

Therese
 Idas søster, Theodors kone Lone Rasmussen
 Hr. Prip
 Privatdetektiv Kirsten (Nordby) Nielsen

Sonja Coneha
 Ansat som for/ører hos Hr. Prip Charlotte Nielsen

William Jefferson
 Kralta tiet og mesterbokser  Helge Christiansen
 Anna
 Pige hos Nellemann  Karen Røgild

Instruktion Alice Nielsen

Suffl i Kirsten Jensen

Lys Jesper Kærgaard

Kulisser 
Alle 
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kl. er 18.23 der grilles

GENERALFORSAMLING
Grundejerforeningen Vængernes generalforsamling
den 28. marts 2000 - mødelokalet på Skovgården 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber.
4. Godkendelse af revisor for det kommende år.
 Bestyrelsen foreslår: 
     PricewaterhouseCoopers
     Åboulevarden 70
5. Indkomne forslag (se side 18).
6. Budget for det kommende år.
7. Fastlæggelse af  kontingent for det kommende år (se side 18)
8. Valg til bestyrelsen.
 a. Formand  Niels Schriver (modtager genvalg).
 b. 2 bestyrelsesmedlemmer:
     Knud Dreier (modtager genvalg)
            Michael Knudsen (genopstiller ikke)
9. Valg af  2 suppleanter.
     Jan Smidstrup
     Carsten Brøgger Larsen
10. Eventuelt.
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Beretning for Grundejerforeningen Vængerne.
Perioden 24.03. 99 – 28.03. 2000
Denne beretning for Grundejerforeningen Vængerne omtaler de væsentligste ting fra året, der er 
gået. Den vil blive suppleret med en mundlig beretning på generalforsamlingen. 

VEJE OG GRØNNE OMRÅDER:

Veje:
De to vendepladser ved Skovgårdsvænget nr. 116 og 128, som asfaltfi rmaet Pankas der har 
stået for asfalteringen af vejene skulle asfaltere om, volder stadigvæk problemer. Vi mener, 
at arbejdet er så dårligt udført, at det skal laves om. Pankas har accepteret, at vendepladsen 
ved nr. 116 laves om i år. Vendepladsen ved nr.128 mener fi rmaet er acceptabel. Der bliver 
taget endelig stilling til problemet til foråret. 
Det bliver rart at kunne afslutte asfalteringen af vejene. Som før nævnt er vi tilfredse med det 
arbejde, der er blevet udført, så vi håber også, at Pankas kan asfaltere de sidste få m2 med et 
tilfredsstillende resultat. Skulle nogle grundejere opdage fejl og mangler ved asfaltarbejdet, 
så giv bestyrelsen besked - der er stadig garanti på det meste af arbejdet.

Der er blevet repareret to revner i asfalten på Skovgårdsvænget. Revnerne er blevet forseglet. 
De   10 m forsegling kostede 1900 kr. Det er dog ikke vores indtryk, at det bliver et stort 
problem med revner i asfalten. De mange små revner ser ikke ud til at blive så store, at de 
skal forsegles.

Opkørsler:
Bestyrelsen vil igen opfordre de grundejere, 
der har ønske om at få lavet opkørsler, til at få 
opkørslerne lavet gennem grundejerforeningen. 
Det er kommunen der udfører arbejdet, prisen 
er 500 kr. Vi syntes, at prisen er rimelig og så 
undgår vi opkørsler, som er lavet af forkerte 
materialer og er af for ringe kvalitet. Desværre 
ser vi nogle opkørsler lavet af beton og for 
dårligt asfalt.
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Stier og fortov: 
Vi har i 99 gennemgået stisystemet i det grønne 
område og fået 150m2  fl iser lagt om. Omlægningen 
kostede 26500 kr. 
Grundejerforeningens 6 bænke er blevet malet, og 
har fået nye planker. En enkelt har også fået nyt 
stel - til en samlet pris på 9600 kr.   
Vi har også gennemgået foreningens fortove. Der 
er en del fortove, der trænger til omlægning og 
udskiftning af fl iser. Fliserne er mange steder så 
ringe, at de ikke kan genanvendes ved omlægningen, 
hvilket vil give væsentlig fordyrelse.  
Bestyrelsen har i budgettet for år 2000 foreslået, at 
der afsættes 100.000 kr. til retablering af fortove. 
Dette beløb strækker til at få omlagt ca. 25 - 30 % 
af de fortove, der på nuværende tidspunkt trænger 
til reetablering.

Legepladser:
Legeredskaberne på grundejerforeningens 
legepladser er blevet malet / olieret for 22000 kr.
I år 2000 er der i budgettet afsat penge til renovering 

af alle gynger. Det er bestyrelsens holdning, at legepladserne jævnligt skal efterses, så 
legeredskaberne kan  repareres og udskiftes i tide, så vi undgår ulykker. Der vil også i de 
kommende år blive brug for at afsætte penge til legepladserne, da en del af legeredskaberne 
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Festpladsen kl. 18.21

er nedslidte.

Beplantning / hække:
Det har været nødvendigt at beskære i hasselbeplantningen ved Tingstedet. Træerne var blevet 
så store, at naboen ikke længere kunne få sol i haven. Vi har beskåret så nænsomt, som det 
var muligt, da vi syntes beplantningen skal bevares i den nuværende form.   
Bestyrelsen har i årets løb gjort grundejerne opmærksom på deres forpligtelser til at 
vedligeholde hække og hegn og renholde fortov og vej - både i foreningens blad Vængerne 
og ved at skrive til nogle grundejere. Bestyrelsen vil også her opfordre til, at vi overholder 
de forpligtelser man har som grundejer.  

Hærværk:
Udgifterne til hærværk er for året løbet op i 9300 kr. Det er mest fodhegn, der er blevet revet 
op eller brækket i stykker. Papirkurvene står desværre også  for skud. Det er noget vi må 
prøve at undgå og bestyrelsen vil opfordre alle til, at holde øje med området. 

ARRANGEMENTER 

Sct. Hans fest:
Årets Sct. Hans fest blev en af dem, som vi vil kunne huske. Ca. 3000 var kommet for at 
fejre Sct. Hans i det gode vejr. Charlie Dee og The Twisters stod for underholdningen fra 
scenen. I teltene underholdt Jim og Jeff . Sognepræst Ellen Aagaard Petersen holdt Sct. Hans 
talen. Talen blev også trykt i septembernummeret af Vængerne og gav et  indblik i tidligere 
tiders Sct. Hans fest. 
I år 2000 har vi fået det Århusianske Jazzorkester Arosia til at spille. Arosia spiller traditionel 
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jazz, og er vel verdenskendt i Århus. Så vi håber på en god og velbesøgt Sct. Hans fest.
 
Revyaften:
Efter et par års pause afholdt vi igen revy for grundejerforeningens medlemmer. Revyaftenen 
blev afholdt i Tranbjerg lokalcenter. Aftenen startede med  fælles spisning. Derefter underholdt 

Revykompagniet med årets revy, en morsom og underholdende forestilling. Efter revyen blev 
der serveret kaffe og spillet op til dans.
Juletræsfest: 
Den traditionelle juletræsfest blev i lighed med tidligere år afholdt på Grønløkkeskolen. Der 
var ca. 65 børn med forældre og bedsteforældre - de sang og legede med nisseorkesteret 
omkring juletræet.
Julemanden kom med godteposer og sodavand til børnene.
Til de voksne var der gløgg, og der blev solgt amerikansk lotteri.

Fastelavn:
Fastelavn blev igen i år holdt indendørs på Grønløkkeskolen. Der deltog 61 fl ot udklædte børn, 
som blev opdelt i tre grupper til tøndeslagning. Der blev kåret kattedronninger og -konger, 
og der blev givet præmier for de 2 mest fantasifulde udklædninger. Der var fastelavnsboller, 
sodavand og slikposer til børnene.
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Formiddagen sluttede med tøndeslagning for de voksne, der også fi k kåret en kattedronning 
og kattekonge.

Sankt Hans Fest, juletræsfest, revyaften og fastelavn er alle afholdt i samarbejde med 
Grundejerforeningen Ejerlauget.

Alle arrangementer kan stærkt anbefales.

BLADET
Grundejerforeningens blad Vængerne udkommer 4 gange årligt. Bestyrelsen orienterer i 
bladet om de ting, der laves i løbet af året. 
Der gøres opmærksom på de ting, som grundejerne kan låne / leje. 
Det der kan lånes er: Højtryksrenser, kloakrenser, rensebånd, og grill.
Det der kan lejes er: Telt, borde og stole. 
Der er også mulighed for, at grundejerne kan komme med indlæg til bladet. Det kunne være 
forslag til indkøb af andre fælles ting, ideer til anden udnyttelse af fællesarealer eller  andre 
ting der berører Grundejerforeningen.

Dette var den skriftlige beretning, som vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen.
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GRUNDEJERFORENINGEN

VÆNGERNE

8310 Tranbjerg J.

ÅRSREGNSKAB 1999
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Regnskabsberetning 
Hermed afl ægges årsregnskabet for 1999 for Grundejerforeningen Vængerne og for Vejfonden.

Årsregnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift i 
1999 og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 1999.

Med hensyn til kommentarer til årsregnskaberne og til foreningens aktiviteter i øvrigt, henvises til den skriftlige 
beretning i bladet samt den afl agte beretning på generalforsamlingen.

Tranbjerg, den 29. februar 2000

Niels Jørgen Schriver
(formand)

Kurt Hansted Marianne Depenau Michael Knudsen
(kasserer) (sekretær)

Knud Dreier Lene Christina Møller Gert Gammelgaard

Revisionspåtegning
Vi har revideret det af bestyrelsen afl agte årsregnskab for 1999 for Grundejerforeningen Vængerne samt for 
Vejfonden.

Den udførte revision 
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med 
henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under 
revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for 
de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte 
regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som 
helhed er fyldestgørende.

Budgetterne er udarbejdet af bestyrelsen, og er ikke omfattet af vores revision.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er afl agt i overensstemmelse med lovgivningens krav til 
regnskabsafl æggelsen, og at det giver et retvisende billede af Grundejerforeningens og Vejfondens aktiver og 
passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Århus, den 7. februar 2000 
PricewaterhouseCoopers 

Ejgil Jensen
statsautoriseret revisor
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Resultatopgørelse for Grundejerforeningen
 1999 1998 Budget 1999 Budget 2000
Kontingenter 463.250 463.250 463.250 504.125  
Overført til Vejfonden (69.488) (69.488) (69.488) (100.825) 
Nettorenteindtægter 4.130  9.456  4.500 4.500  
Annoncer 2.760 2.970 3.960  3.300  
Teltleje 350 2.050 2.500 1.000  
Udlejning borde/stole 50 850 1.000 1.000  
Diverse indtægter 525  263 500 500  
Indtægter 401.577 409.351 406.222 413.600  
Bestyrelseshonorarer 10.000 10.000 10.000 10.000  
Kontorhold og lokaleleje 9.411 6.220 11.000 11.000  
PBS-udgifter 8.400 8.930 9.000 9.000  
Vedligeholdelse af inventar 2.288  1.431  1.500 8.000  
Revision og advokatbistand 15.000 13.750 16.000 16.000  
Bestyrelsesudgifter og -møder 39.852  39.993  40.000  40.000  
Inkassoomk. 0  0  4.000  4.000 
Repræsentation 0  598 1.000  1.000  
Forsikring 3.684 3.650 4.000 5.000  
Generalforsamling 2.525 3.907 3.200 3.000  
Tab på restancer 0  800 1.000 1.000  
Diverse udgifter 368 0  1.000 1.000  
Administrationsomkostninger 91.528 89.279 101.700 109.000 

Vedligeh. grønt område, fast 155.000 149.925 156.000 161.544 
Vedligeh. grønt område, løst  22.628  19.194  20.000 20.000  
Vedligeholdelse stisystem 35.961 37.463  46.000 20.000  
Vedligeholdelse legefaciliteter  24.313 12.238 25.000 25.000  
Vandforbrug 301  188  1.000 1.000  
Snerydning 36.036  29.509 30.000 30.000  
Medlemsarrangementer 23.201  25.197 25.000 27.500  
Jubilæumshensættelse 0  8.000 0 0  
Bladdrift 14.562 18.681 15.000 25.500 
Øvrige driftsomkostninger 312.002 300.395  318.000  310.544  
Resultat (1.953) 19.677 (13.478) (5.944)



16

Balance for Grundejerforeningen

Aktiver
                                                              1999 1998  

Giroindestående 33.479 30.848  

Bankindestående 206.938 225.413  

Tilgodehavende beløb 3.837 1.344  

Restancer 1.700 0  

Omsætningsaktiver  245.954 257.605  

Aktiver i alt 245.954 257.605  

   

Passiver
Saldo, primo 221.028 201.351  

Årets resultat (1.953)  19.677  

Egenkapital 219.075 221.028  

Omkostningskreditorer 26.879 36.577  

Kortfristet gæld 26.879 36.577  

Gæld  26.879 36.577  

Passiver i alt  245.954 257.605
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Resultatopgørelse for Vejfonden
 1999 1998 Budget 1999 Budget 2000 

Renter 7.732 16.420 5.000  3.000  
Overført fra grundejerforeningen 69.488  69.488 69.488 92.650  
Kursregulering, aktier (3.088) 3.450 0 0

Indtægter 74.132 89.358 74.488 95.650
  
Forbrugt til vedligeholdelse 20.725 408.700 100.000 140.000  
Administration 184 1.028 0 0
Opkørsler (526) 0 0 0

Omkostninger 20.383 409.728 100.000 140.500 
Årets resultat 53.749 (320.370) (25.512) (44.850) 

Balance for Vejfonden
Aktiver

 1999                     1998

Bankindestående 295.543 239.202  
Aftalekonto 55.015 54.300  
Aktier, Uni Danmark, 50 stk. 25.812 28.900

Aktiver i alt 376.370 322.402
 

Passiver
Saldo, primo 319.496 639.866
Årets resultat 53.749 (320.370)
Egenkapital 373.245 319.496

Omkostningskreditorer 3.125  2.906

Kortfristet gæld 3.125 2.906

Gæld 3.125 2.906

Passiver i alt 376.370 322.402
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Indkomne forslag:

Ad. punkt   5. 
Indkomne forslag:

 Bestyrelsen foreslår at overførslen til vedligeholdelse af foreningens veje hæves fra 
15% til 20% af kontingentet, for at kunne dække de forventede udgifter til omlægning 
af fortove og fremtidig asfaltering af veje.

Ad.  punkt  7. 
Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves fra 425,- til 500,- kr. halvårligt. Forslag til 
kontingent stigning sker på baggrund af almindelige prisstigninger og forhøjelsen af 
overførslen til vejvedligeholdelse. 
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK  

TRANBJERG
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J
Tlf. 86 29 07 11

Vidste du

at 30 % af vores kunder fi nder deres nye bolig i udstillingen i Center 
Syd.

at 10 % af vores kunder fi nder 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.
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ERHVERVSAFFALD
TAKSTER FOR 2000

Gældende fra den 1. januar2000

Taksterne er eskl. Moms takst statsafgift i alt
  Kr/ton   kr/ton kr/ton
Sorteringsanlæg for Byggeaffald
Rene sorterede brokker 66 0 66 
Uforurenet blandet byggeaffald 93 0 93 
Beton fra fremstilling 18 0 16 
Beton fra nedbrydning 39 0 39 
Betonklodser/fundamenter, større end 1x1x1 m
og/eller med ekstra armering 93 0 93 
Betonelementer med isolering 145 0 146 

Komposteringsplads for Haveaffald
Have- og parkaffald                                                                      118 0 118 

Modtageplads for Affald
Ubrændbart affald                                       729 0 729 
Fejlsorteret affald* 1.089 0 1.069 
* Hvis der forekommer ekstraordinær sortering, rengøring eller Iignende, betales udgifterne 
hertil efter regning. 

Losseplads på kontrakt/anvisning
Ubrændbart affald                                                                189 376 564 
Specialaffald 455 375 830 
Slagge tIl deponering - Lisbjerg 75 375 450 

Modtagestation for Farligt Affald
Tømningsordning for olie- og beniznudskillere:                kr. 
Obligatorisk tømning – pr. udskiller   438 
Ekstra tømning – pr. udskiller/tømning   356 

Affald afregnes til taksterne, ved Kommunekemi A/S, Nyborg.
Såfrémt der ved en anden behandler kan opnås en lavere pris, anvendes denne.

Derudover opkræve et håndteringsgebyr pr. emballage og evt, gebyr for vejning.

Affald, der er fejldeklareret, ikke er korrekt mærket eller tilstrækkeligt emballeret, tillæg ges 
desuden et særligt gebyr.

Vi bringer her et uddrag af Århus Kommunes 
takster for
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Forstoppelse ?

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af VÆN-
GERNES 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

Hvor udstyret også skal afl everes efter endt brug.

detet

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.



23
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 23. marts 1999 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Tlf. 86 29 39 37

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

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

Ansvarsområde 2
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591

Tlf. 86 29 17 37 

Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15

Tlf. 86 29 32 91

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Tlf. 86 29 36 20

2. Suppleant
Carsten Brøgger Larsen
Skovgårdsvænget 538 
Tlf.: 86 29 52 06

1.   Suppleant
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67

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 "VÆN-
GERNE", og kun til brug i foreningens område.
 


