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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 -

NR. 1. MARTS

2001

28. ÅRGANG



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.

Indhold:

side 2. Bestyrelsen
side 3. Regnskab

Generalforsamling se side 7 - 18
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Bestyrelsen

Bestyrelsen

Efter den ordinære generalforsamlingen den 28. marts 2000 har bestyrelsen konstitueret sig
således:

Bestyrelsen
Formand:
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf.: 86 29 64 80
Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

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

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

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

Ansvarsområde 4.
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf.: 86 29 09 71
e-mail
knud.dreier@get2net.

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

1. Suppleant:
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 125
Tlf.: 86 29 32 67

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

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Ansvarsområde 2
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591

Ansvarsområde 3
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599

Tlf. 86 29 36 20

Tlf. 86 29 17 37

Tlf.: 86 29 04 67

Tlf. 86 29 39 37

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86 72 03 37

2. Suppleant:
Vakant

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

1. Suppleant
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175
Tlf. 86 29 32 67

2. Suppleant
Vakant
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ME GLAS ApS
Madsen & Eriksen

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.

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

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 afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

TRANBJERG

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 29 07 11
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK

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

Årets første arrangement i Grundejer-foreningen var som sædvanligt faste-lavnsfesten,
som fandt sted søndag den 18. februar kl. 10.00 i B ﬂøjen på Grønløkkeskolen.
Det var den første weekend i skolernes vinterferie og ca. 50 børn var mødt frem.
Det var ikke mange, men sammen med deres forældre og bedste forældre var der
godt 100 personer tilstede for at slå katten af tønden.
Udenfor var der frost og masser af sne, men inde i ﬂøjrummet var der dejlig lunt, og
mange sjovt og opﬁndsomt udklædte børn. Det var svært at ﬁnde de mest fantasifulde

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

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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Redaktionelt

Af hensyn til evt. indlæg fra grundejerne, har vi fastlagt deadline og
omdelingstidspunkter for VÆNGERNE for året 2001.
nr. 2. deadline 30. april
udkommer
Nr. 3. deadline 25. august
udkommer
2001
Nr. 4. deadline 25. november udkommer

11. maj 2001
15. september
15. december 2001

Som et forsøg, vil bladets billeder kunne ses i farver på hjemmeside adressen:

udklædte, men det lykkedes den nedsatte ”komite” at ﬁnde de 2 bedst/fantasifulde
udklædte. Valget faldt på Nanna Stormfeldt og Simon Sørensen.
Der gik det meste af 45 minutter inden de mindste (med lidt hjælp) havde fået deres
tønde slået ned, så det kunne blive tid for uddeling af slikposer, og det kunne blive
de voksnes tur.
Der skulle ikke mange runder til før de havde fået has på tønden. De sidste par
pinde gav lidt kvaler, til sidst lykkedes det med et velrettet slag at ramme de sidste
par pinde, og der kunne kåres en kattedronning og kattekonge blandt de voksne.
Præmien til kattedronninger og kattekonger var et ﬂot fastelavnsris

Dette års kattedroninger og konger blev:

http://www.hjem.get2net.dk/vaengerne
hvor også foreningensvedtægter og deklaration for området samt
seneste godkendte regnskab vil kunne ﬁndes.
Ansvarsområde 4
Knud Dreier

Tønde 1 - 4 år
Kattedronning
Jesper Hvilsted
Jegstrupvænget 636

Kattekonge
Katrine Jensen
Skovgårdsvænget 392

Tønde 5 - 8 år.
Kattedronning
Xenia Eriksen
Trankærgårdsvej 8

Kattekonge:
Amalie Krarup
Skovgårdsvænget 120
Simon Sørensen

Skrivemaskiner

Nanna Stormfeldt

Grundejerforeningen har et par elektriske skrivemaskiner stående, som ikke længere er
i brug.
Hvis du er interesseret i at overtage en af disse
maskiner, kan du henvende
dig til.
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Tønde 9 Kattedronning:
Jane Jensen
Skovgårdsvænget 392

Kattekonge:
Jane Jensen
Skovgårdsvænget 392

Voksen tønden
Kattedronning:
Gert Jensen
Skovgårdsvænget 392

Kattekonge:
Peter Borggård
Skovgårdsvænget 120

Som mest fantasifulde udklædte blev kåret.
Nanna Stormfeldt og Simon Sørensen
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Grundejerforeningen “VÆNGERNE”

Sct. Hans festen 2001
Til Sct. Hans festen i år har vi tegnet kontrakt med et århusiansk band

Creedence Clearwater REVIEW
Bandet startede i 1995 og består af Niels Foersom (trommer), Steen Slyngholm
(bas), Per Hougaard (guitarer og vokal) og Henrik Pedersen (vokal og guitarer).
Bandet holder af og spiller alle de kendte hits og i samme stil som Creedence
Clearwater Revival og John Fogerty der startede deres musik i 1968, f. eks. Bad
Moon Rising, Proud Mary, Down on the Corner, Lookin’ out my Back Door, og
mange andre.
De spiller de gamle Creedencenumre med en smittende glæde, der med det
samme går i benene, ligesom det kan være svært at undgå at komme til at synge
med.

Fritids- og Kulturforvaltningen
Vestergade 55
8100 Arhus C

12. december 2000

Vedrørende mødelokale Skovgården
Det er med nogen undren, vi ved opringning fra Birgit Nielsen, der står eller stod for udlån og rengøring af mødelokalet på Skovgården, har erfaret, at mødelokalet på Skovgården er inddraget, og nu bruges til vævestue, så det
ikke længere er muligt for os at afholde vore møder i dette modelokale, så vi nu skal ﬁnde et andet lokale, hvor vi
kan afholde vor planlagte generalforsamling i slutningen af marts måned 2001.
Vi har som grundejerforening eksisteret i 27 år, og vi har stor set holdt vore årlige generalforsamlinger, samt
andre møder herunder medlemsmøder, i dette møde lokale, og har kun fundet andet lokale, når Skovgården har
været optaget.
Hvis årsagen til inddragelse af lokalet begrundes med manglende udnyttelse, skyldes dette ene og alene de begrænsninger, som Fritids- og kulturforvaltningen selv har meldt ud.
Vi bar tidligere fået afslag på at benytte lokalet til faste ugentlige aktiviteter, med henvisning til at lokalet ikke
måtte anvendes til faste ugentligt tilbagevendende arrangementer, hvilket har afskåret os og ﬂere andre foreninger
i Tranbjerg fra at lave arrangementer her.
Selvom Fritids- og kulturforvaltningen har den opfattelse, at lokalet ikke blev udnyttet I tilstrækkelig grad, vil
nedlæggelsen af lokalet blive et savn i et område, hvor lokaler af den art (det eneste) i forvejen er en mangelvare.
Ved henvendelse til Formanden for Tranbjerg Fællesråd - Per Kjær, har vi fået oplyst, at end ikke fællesrådet har
været hørt eller orienteret om planerne vedr. inddragelse al’ mødelokalet. Det undrer Os, at Fritids- og kulturforvaltningen i så “lille” en sag ikke lever op til byrådets intentioner om nærdemokrati og orientering til lokalområdet.
En henvisning til benyttelse af lokalerne på Grønløkke skolen ﬁnder vi ikke acceptabel, idet afholdelse af generalforsamling i lokaler på skolen, efter vor opfattelse er stort set umulig da en sådan vil blive afbrudt af klokkeringning kl. 21.50, og vi skal være ude senest kl. 22.00.
Vi er bekendt med, at vi forud kan reservere lokalet for tid udover kl. 22.00 men så skal betale herfor. Tidsforbrug
til en generalforsamling er ofte svær at bedømme, og foreningernes midler er ikke uendelige eller præget af en rig
onkel i Amerika.
En anden ting, er den måde som personalet (der gennem godt 25 år har stået for rengøring og udlån af lokalet)
erfarer at der er aktivitet i lokalet, som de ikke er informeret om. De ønsker ved selvsyn at se, hvem der har
skaffet sig adgang til lokalet, og opdager derved, at deres nøgle ikke længere passer, idet låsen er udskiftet. Først
ﬂere dage senere får de ofﬁciel meddelelse om, at lokalet ikke længere kan udlånes - heller ikke til allerede aftalte
møder. Vi ﬁnder denne fremgangsmåde upassende.
Da vi er uforstående overfor Fritids- og kulturforvaltningens disposition, skal vi venligst udbede os en nærmere
orientering om på hvilken baggrund inddragelsen er foretaget.
Med venlig hilsen.
På bestyrelsens vegne.
Niels Jørgen Schriver
Formand
Kopi sendt til:
Tranbjerg Fællesråd v/formand Per Bent Kjær, Skovgårdsvænget 48, 83 10 Tranbjerg.
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GENERALFORSAMLING.
Medlemmerne af grundejerforeningen ”VÆNGERNE” indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2001 kl. 19.30 på Tranbjerg
Lokacenter.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Valg af dirigent.
Formandens beretning (se side 8).
Fremlæggelse af reviderede regnskaber (se side 14).
Godkendelse af revisor for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår:PricewaterhouseCoopers
Nobelparken, Århus.
Indkomne forslag (ingen modtaget).
Budget for det kommende år.
Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Valg til bestyrelsen.
a. Kasserer:
Kurt Hansted
(modtager genvalg).
b. 3 bestyrelsesmedlemmer:
Lene Christina Møller (modtager genvalg).
Marianne Depenau
(modtager genvalg).
Gert Gammelgaard
(modtager genvalg).
Valg af 2 suppleanter:
Niels Risager
(modtager genvalg).
Vakant
Eventuelt.

Ifølge vedtægterne, var sidste frist for rettidig indsendelse af forslag der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, den 15. februar.
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Beretning for Grundejerforeningen Vængerne.
Perioden 28.03.00 – 29.03.01

Denne beretning for Grundejerforeningen Vængerne omtaler de væsentligste ting fra året, der
er gået. Den vil blive suppleret med en mundlig beretning på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes i år på Tranbjerg Lokalcenter, da mødelokalet på Skovgården
er blevet nedlagt og nu bliver brugt til vævestue.
Bestyrelsen har skrevet til Fritids og Kulturforvaltningen for at give dem vores mening om
lukningen af mødelokalet samt måden det blev gjort på.
Kopi af brev og svar kan læses side 18 og 19
VEJE OG GRØNNE OMRÅDER:
Fortov på Skovgårdsvænget og
belysning af krydset Skovgårdsvænget – Grønløkke Alle:
Vi har igen søgt Århus kommunes vejkontor om at på etableret fortov på Skovgårdsvænget
fra indkørslen til nr. 2 – 228 og til Skovgårdsvænget ved den gennemgående cykel – gangsti.
Som forholdene er nu, er der kun græsrabatten til fodgængerne. Det betyder bl.a., at i nedbørsperioder, hvor man ikke kan bruge græsrabatten til fortov, bruges vejbanen. I øvrigt kan
dårligt gående og kørestolsbrugere kun færdes på vejbanen.

Resultatopgørelse for Vejfonden
2000

1999

Budget 2000

Budget 2001

Renter
Overført fra grundejerforeningen
Kursregulering, aktier

14.129
100.825
13.628

7.732
69.488
(3.088)

3.000
69.488
0

10.000
109.000
0

Indtægter

128.582

74.132

103.825

119.000

Forbrugt til vedligeholdelse
Administration
Opkørsler

107.720
190
(16)

20.725
184
(526)

140.000
500
0

143.875
500
0

Omkostninger
Årets resultat

107.894
20.688

20.383
53.749

140.500
(36.675)

144.375
(25.375)

Balance for Vejfonden
Aktiver
2000

1999

Bankindestående
Aftalekonto
Aktier, Uni Danmark, 50 stk.
Aktier , Nordea, 635 stk.

298.305
56.188
0
39.440

295.543
55.015
25.812
0

Aktiver i alt

393.933

376.370

373.245
20.688
393.933

319.496
53.749
373.245

Passiver
Saldo, primo
Årets resultat
Egenkapital
Omkostningskreditorer

0

3.125

Kortfristet gæld

0

3.125

Gæld

0

3.125

Passiver i alt

Også når vi ser på traﬁksikkerheden for børnene, undres vi over, at der ikke er anlagt fortov
på Skovgårdsvænget for længe siden, da den er skolevej for en del af børnene i området.
Belysning af krydset Skovgårdsvænget – Grønløkke Alle har længe været et ønske for grundejerforeningen og har også tidligere været fremsat.
Begrundelsen for forslaget er, at der er dårlige oversigtsforhold i krydset, og at der dermed
opstår mange farlige situationer i den mørke periode.

393.933

376.370
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Balance for Grundejerforeningen
Aktiver
2000

1999

Giroindestående

38.894

33.479

Bankindestående

219.147

206.938

Tilgodehavende beløb

3.196

3.837

Restancer

6.776

1.700

Omsætningsaktiver

268.013

245.954

Aktiver i alt

268.013

245.954

Passiver
Saldo, primo

219.075

Årets resultat

40.214

Egenkapital

259.289

219.075

Omkostningskreditorer
Skyldige omkostninger

8.162
562

26.879
0

Kortfristet gæld

8.724

26.879

Gæld

8.724

26.879

268.013

245.954

Passiver i alt

221.028
(1.953)

Svaret fra Vejkontoret var nej til de 2 forslag med henvisning til vores veludbyggede stisystem. De mener ikke, at de bløde traﬁkanter skal bruge Skovgårdsvænget, og hvis krydset
Skovgårdsvænget Grønløkke Alle bliver oplyst mener man, at det vil medføre, at færre bløde
traﬁkanter vil benytte stisystemet.
Med deres afslag har Vejkontoret fremsendt et kort over områdets stisystem hvor de har
fremhævet stier til bus og skole. I deres iver for at få det til at se godt ud, har de medtaget
både brandstier og stier uden belysning.
Der vil blive arbejdet videre med de 2 forslag.
Veje:
Vi er blevet gjort opmærksom på, at parkering på vendepladserne er et
stigende problem. Vi må opfordre beboere og besøgende til ikke at parkere
på vendepladserne. Det er færdselslovens bestemmelser, der er gældende
på vejene i grundejerforeningen. Overholdes loven er der rigeligt med plads til, at
der kan parkeres uden at det genere andre.
Asfalteringen af de private veje er nu helt færdiggjort. Vendepladsen ved Skovgårdsvænget
nr. 116, hvor asfalteringen var for dårligt udført, er blevet asfalteret om.
For at vedligeholde vejene bliver der sprøjtet mod ukrudt ved overgang mellem vejbane og
kantsten. For at sprøjtningen skal være optimal er det nødvendigt at feje vejene. Vi ser tit
kantsten hvor jord og sand har lagt i lange tider, hvilket gør, at ukrudtet vokser ud i vejbanen
og ødelægger asfalten.
Vi må gøre opmærksom på, at det er grundejerne, der er forpligtiget til at renholde fortov
og vejbane.
Stier (og hærværk):
Stien øst for Den Integrerede Institution er blevet drænet, så man også kan gå der i våde
perioder. Pris for dræningen var 13.000 kr.
Vores papirkurve ved stierne har været udsat for både tyveri og hærværk. 2 af papirkurvene
er blevet stjålet og 2 har været udsat for bomber ved årsskiftet. De var sprunget med så stor
kraft, at de var ubrugelige. De 4 papirkurve koster i alt 6400 kr.
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Vi vil godt opfordre alle der færdes på stierne til at give bestyrelsen besked, hvis de ser nogen
lave hærværk.
Fortov:
Vi har i perioden udskiftet fortovsﬂiser på Jegstrupvænget
Fra nr. 27
Fra nr. 131
Fra nr. 229
Fra nr. 343
Fra nr. 537

til nr. 53
til nr. 155
til nr. 245
til nr. 367
til nr. 553

I alt 126 m2
I alt 51 m2
I alt 8 m2
I alt 98 m2
I alt 6 m2

I alt 289 m2 fortovsﬂiser til en samlet pris på
99.343 kr. Det er vores skøn at vi mangler at
udskifte fortovsﬂiser for ca. 200.000 kr., før
fortovene er på en rimelig standard, så derfor er
der i budgettet for 2001 igen afsat 100.000 kr. til
udskiftning af fortovsﬂiser.
Opkørsler:
Der er i perioden 10 grundejere, der har fået lavet opkørsler gennem grundejerforeningen. Vi
opfordrer alle, der skal have lavet opkørsler, til at få dem 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 stadig opkørsler lavet af beton og for dårlig asfalt.
Legepladser:
På foreningens 6 legepladser er gyngerne udskiftet. Det er dæk, kæder og beslag der er
udskiftet.
Pris for udskiftningen var 16.000 kr.
Sikkerheden på legepladserne er af højeste prioritet. Vi vil jævnligt efterse legeredskaberne,
så de kan repareres eller udskiftes i tide. Skulle brugerne af legepladserne opdage fejl eller
hærværk på legeredskaberne vil vi gerne have, at bestyrelsen kontaktes.
Beplantning / hække:
Af større beskæringer i år 2000 har vi fået beskåret omkring den Integrerede institution,
prisen for beskæringen var 9700 kr.
Der vil i år blive udarbejdet en 3 – 4 års beskæringsplan for vores område, der skal sikre, at
vi får mest muligt beskåret for pengene, og at der beskæres på det rigtige tidspunkt.

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen
Kontingenter
Overført til Vejfonden
Nettorenteindtægter
Annoncer
Teltleje
Udlejning borde/stole
Diverse indtægter
Indtægter
Bestyrelseshonorarer
Kontorhold og lokaleleje
PBS-udgifter
Vedligeholdelse af inventar
Revision og advokatbistand
Bestyrelsesudgifter og -møder
Inkassoomk.
Repræsentation
Forsikring
Generalforsamling
Tab på restancer
Diverse udgifter
Administrationsomkostninger
Vedligeh. grønt område, fast
Vedligeh. grønt område, løst
Vedligeholdelse stisystem
Vedligeholdelse legefaciliteter
Vandforbrug
Snerydning
Medlemsarrangementer
Bladdrift
Øvrige driftsomkostninger
Resultat

2000
504.125
(100.825)
7.163
3.210
2.500
1.150
0
417.323
10.000
9.234
7.735
6.989
11.250
39.585
0
0
3.888
2.873
75
375
92.004
161.544
18.306
18.656
19.498
308
14.536
27.232
25.025
285.105
(40.214)

1999
Budget 2000
Budget 2001
463.250
504.125
545.000
(69.488)
(100.825)
(109.000)
4.130
4.500
4.500
2.760
3.300
3.000
350
1.000
1.000
50
1.000
1.000
525
500
500
401.577
413.600
446.000
10.000
10.000
10.000
9.411
11.000
11.000
8.400
9.000
9.000
2.288
8.000
8.000
15.000
16.000
16.000
39.852
40.000
40.000
0
4.000
4.000
0
1.000
1.000
3.684
5.000
5.000
2.525
3.000
4.000
0
1.000
1.000
368
1.000
1.000
91.528
109.000
110.000
155.000
22.628
35.961
24.313
301
36.036
23.201
14.562
312.002
1.953

161.544
20.000
20.000
25.000
1.000
30.000
27.500
25.500
310.544
(5.944)

167.125
40.000
20.000
11.000
1.000
35.000
27.500
18.000
319.625
(16.375)

Regnskabsberetning

På budgettet for 2001 er beskæring af Tingstedet. Det bliver en omfattende og tiltrængt
beskæring. Meget af den Hasselbeplantning
der skulle have domineret området er gået
ud og skal genplantes, og mange af de træer
der oprindeligt var plantet for at give læ for
haslerne skal fældes, da de er blevet for store.
Prisen for beskæring og nybeplantning beløber sig til 22000 kr.

Hermed aﬂægges årsregnskabet for 2000 for Grundejerforeningen Vængerne og for Vejfonden.
Årsregnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift i
2000 og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2000.
Med hensyn til kommentarer til årsregnskaberne og til foreningens aktiviteter i øvrigt, henvises til den skriftlige
beretning i bladet samt den aﬂagte beretning på generalforsamlingen.
Tranbjerg, den 29. marts 2001

Der var i december nr. af Vængerne gjort opmærksom på, at en del grundejere mangler at
få beskåret træer, der hænger ud over fortovet.
Vi vil også her opfordre til, at grundejerne får
beskåret såvel træer som hække, så man uhindret kan færdes på fortovene i vores område.
Der er fuld hegnspligt for vores område,
hvilket vil sige at det påhviler den enkelte

Niels Jørgen Schriver
(formand)
Kurt Hansted
(kasserer)

Marianne Depenau
(sekretær)

Jan Smidstrup

Knud Dreier

Lene Christina Møller

Gert Gammelgaard

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aﬂagte årsregnskab for 2000 for Grundejerforeningen Vængerne samt for
Vejfonden.

Den udførte revision

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsbestemmelser 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.

grundejer at beskære hække og træer samt
renholde tilstødende fortov og vej.
Ved forsømmelse af ren- og vedligeholdelsespligten kan kommunen lade det foretage
for grundejerrens regning.
ARRANGEMENTER

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 aﬂagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning, og at det
giver et retvisende billede af Grundejerforeningens og Vejfondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt
resultat.
Århus, den 13. februar 2001
PricewaterhouseCoopers

Ejgil Jensen
statsautoriseret revisor

Sct. Hans fest:

Tingstedet marts 2001

Årets Sct. Hans fest blev igen godt besøgt selv om vejret ikke var det bedste. Der var kommet
ca. 2000 for at fejre Sct. Hans hvor Arosia Jazz Band stod for hovedunderholdningen. I
teltene spillede Jim & Jeff igen. Det er der ved at være tradition for.
For børnene var der mulighed for bagning af snobrød, hvilket mange benyttede sig af.
Det blev en god aften på trods af det kolde vejr. Efter bålet var der festfyrværkeri som afslutning på aftenen.
I år 2001 spiller Clearwater Revival Band. Vi håber naturligvis på, at det atter bliver en god
og velbesøgt Sct. Hans Fest.
Revyaften:

Årsregnskab
Revyaften år 2000 måtte vi desværre aﬂyse, da der kun var solgt 27 billetter. Der skulle mindst
have været solgt 70 billetter for at få budgettet for revyen til at hænge sammen. I 1999 gik
billetsalget til revyaftnen heller ikke for nemt, men der blev dog solgt nok billetter at afholde
revyaftnen. Vi havde håbet på, at det kun var et enkelt års nedgang for billetsalget til revyen,
men vi må konstatere, at der ikke i øjeblikket er interesse for revyaften i grundejerforeningen. Derfor vil der ikke i nærmeste fremtid blive afholdt revyaften for grundejerforeningens
medlemmer.
Juletræsfest:
Den traditionelle juletræsfest blev i lighed med tidligere år afholdt på Grønløkkeskolen. Der
var ca. 30 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 50 ﬂot 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 fastelavnsris til børnene.
Formiddagen sluttede med tøndeslagning for de voksne, der også ﬁk kåret en kattedronning
og kattekonge.
Sankt Hans Fest, juletræsfest, og fastelavn er alle afholdt i samarbejde med Grundejerforeningen Ejerlauget.
BLADET
Grundejerforeningens blad Vængerne udkommer 4 gange årligt. Bestyrelsen orienterer i
bladet om de ting, der laves i løbet af året.
Der er også mulighed for, at grundejerne kan komme med indlæg til bladet, hvilket vi håber
ﬂere vil gøre (deadline for indlæg står i bladet), da det vil give et bedre billede af, hvad der
sker i vores område.
Der har i perioden været forsøg med at lave en hjemmeside for grundejerforeningen. Vi
vil i 2001 gøre hjemmesiden permanent. Fast indhold vil være senest godkendte regnskab,
foreningens vedtægter og deklaration for området.
Dette var den skriftlige beretning, som vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen.
Niels Jørgen Schriver

Grundejerforeningen
Vængerne
8310 Tranbjerg J.

Årsregnskab for 2000

