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Formand
Ole Bondrop
Jegstrupvænget 173
Tlf.: 86 13 40 30

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf. 86 29 39 37

Sekretær
Bettina Henneberg
Jegstrupvænget 157
Tlf.: 86 20 14 21

Ansvarsområde 1
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175
Tlf. 87 44 00 29

Ansvarsområde 2
Steen Boye
Jegstrupvænget 159
Tlf.: 20 98 66 64
torsdage 17.30 - 20.00

Ansvarsområde 3
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
Tlf.: 86 29 04 67

Fra nedlægning af ny fjernvarmeledning

Indhold:

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

1. Suppleant
Jørgen Dahlgaard
Skovgårdsvænget 82
Tlf.: 86 21 64 24

2. Suppleant
Mette Skydt Sørensen
Jegstrupvænget 615
Tlf. 41 60 07 09
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6.
10.
13.
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14.

Opkørsler
Generalforsamling 2007
Beretning
Regnskab
Udlejning / Udlån
Fastelavn 2007
Teateraften
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„Grevinden går igen-igen“

Bestyrelsen
Efter den ordinære generalforsamlingen den 30. marts 2006 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Bestyrelsen

og dens opgaver:

Formand:
Ole Bondrop
Jegstrupvænget 173
Tlf.: 86 13 40 30
formand@vaengerne.dk

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

Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37
kasserer@vaengerne.dk

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

Sekretær:
Bettina Henneberg
Jegstrupvænget 157
Tlf.: 86 20 14 21
referent@vaengerne.dk

Sekretær, fører foreningens protokol.

Ansvarsområde 1.
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175
Tlf.: 87 44 00 29

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

Ansvarsområde 2.
Steen Boye
Jegstrupvænget 159
Tlf.: 20 98 66 64
Telefontid
torsdage 17.30 - 20.00

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:
dreier@oncable.dk

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktørsamt redaktør af
hjemmeside.

Spillested:
Tidspunkter

Tranbjerg Sognegård.
Fredag den 20/4 kl. 19.30
(solgt til Vængerne)
Lørdag den 21/4 kl. 10.30 og 19.30
Søndag den 22/4 kl. 14.30

Spilletid:
Servering:

Forestillingen varer ca. 2 timer + pause.
I pausen: Kaffe, te, sodavand og kage.
Fredag aften: et let traktement.
Billetsalg vedr. fredag henvendelse til Jan Smidstrup, Jegstrupvænget 599

Fyr fornuftigt
Luftforurening fra brændeovne skyldes ufuldstændig forbrænding. Måske
fyrer du med affald, vådt træ – eller måske kommer der ikke nok luft til
ilden, når du fyrer. Men det er heldigvis nemt at undgå den værste røg, og
første skridt er at fyre korrekt.
Sådan får du styr på din brændeovn

1. Suppleant:

2. Suppleant:

Jørgen Dahlgaard
Skovgårdsvænget 82
Tlf.: 86 21 64 24

Mette Skydt Sørensen
Jegstrupvænget 615
Tlf.: 41 60 07 09

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

Når du fyrer korrekt, minimerer du luftforureningen. Derfor har
Miljøstyrelsen udarbejdet fire enkle råd om korrekt fyring:
1. Brug rent og tørt træ
Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr aldrig med affald - fx i
form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som er malet
eller behandlet.
2. Sørg for rigeligt luft
For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler i røgen. Tænd op med
pindebrænde,
optændingsblokke eller lidt avispapir, så ilden hurtigt kan få godt fat. Skru
først ned for luften, når flammerne bliver blålige.
3. Fyr lidt ad gangen
Ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtig bliver høj. Hver
gang du lægger brænde ind, skal du skrue op for luften, til de mørkegule
flammer er væk.
4. Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig
Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget
forkert. Spørg din skorstensfejer.
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Vængernes Teateraften!

Tranbjerg Amatørteater
OPFØRER

”Grevinden går igen-igen”
En komedie af Knud Erik Meyer Ibsen
I Tranbjerg Sognegård
Fredag d. 17/3 kl. 19.30

Opkørsler.
Bestyrelsen vil igen opfordre de grundejere, der har ønske om at få lavet opkørsler, til at få opkørslerne lavet gennem grundejerforeningen.
Opkørslerne bliver lavet korrekt og til
rimelig pris. Desværre ser vi nogle opkørsler lavet af beton og for dårlig asfalt.
Vi kan pt. ikke oplyse prisen men kontakt Ansvarsområde 2, Steen Boye
(Telefontid torsdage 17.30 - 20.00)
for nærmere oplysninger
Vi syntes, at prisen har været rimelig
og så undgår vi opkørsler, som er lavet af forkerte materialer og er af for
ringe kvalitet.

4

13

Udlejning / Udlån.
Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.
På generalforsamlingen blev det besluttet at indkøbe et nyt, telt samt flere borde og
stole. Både telt, borde og stole er indkøbt, og en nærmere beskrivelse vil kunne ses på
hjemmesiden www.vaengerne.dk under medlemmernes hjørne.
Depositum for borde og stole
Depositum for Grill
Leje af borde pr. stk.
Leje af stole pr. stk.
Leje af telt u. borde og stole
Depositum telt

150.00 kr.
150.00 5.00 2.50 800.00 1.000.00 -

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.
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 175
Tlf.: 87 44 00 29

Den mest effektive
markedsføring af din bolig
Sætter du din bolig til salg hos home, kan du være sikker på, at den
bliver set. Vi kan tilbyde effektiv markedsføring i Danmarks største
boligavis - homenyt og Danmarks mest besøgte boligsite - home.dk

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

Fastelavnsfesten 2007

TRANBJERG/SOLBJERG

Årets Fastelavnsfest måtte vi desværre aflyse da der
kun var 10 husstande der havde købt billet i alt 20 børn
og 5 børn udefra. Vi har de senere år været 55 – 60 børn.
MEN vi er klar igen næste år helt nøjagtigt Søndag den
3. februar 2008.
Dette er uge 5 og der er ikke vinterferie, som jeg mener
er årsagen til den meget dårlige tilslutning til dette års
arrangement.

Ansv. indehaver Annette Rønne
Center Syd Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg
tranbjerg@home.dk

Med venlig hilsen
Jan Smidstrup

Tlf. 86 29 07 11
www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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GENERALFORSAMLING.

Resultatopgørelse for Vejfonden
2006

2005 Budget 2006

Budget

2007
Renter og aktieudbyte
Overført fra grundejerforeningen
Kursregulering, aktier
Diverse indtægter

17.397
130.800
13.780
1.408

10.133
130.800
6.852
1.125

11. 000
130.800
0
0

12.000
130.800
0
0

Indtægter

163.385

148.910

141.800

142.800

F orbrugt til vedligeholdelse
Administration

6.525
0

23.609
0

100.000
0

100.000
500

Omkostninger

6.525

23.609

100.000

100.500

Årets resultat

156.860

125.301

41.800

42.300

Balance for Vejfonden
2006

2005

Aktier, Nordea, 635 stk.

55.937

42.158

Finansielle aktiver

55.937

42.158

Bankindestående
Omsætningsaktiver

852.475
852.475

709.394
709.394

Aktiver

908.412

751.552

Aktiver

Passiver

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Saldo, primo
Årets resultat

739.040
156.860

613.739
125.301

Egenkapital

895.900

739.040

Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne

12.512

12.512

Kortfristet gæld

12.512

12.512

Gæld

12.512

12.512

908.412

751.552

Passiver

Medlemmerne af grundejerforeningen "VÆNGERNE" indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2007 kl. 19.30 på Tranbjerg
Lokacenter.

Valg af dirigent.
Formandens beretning (se side 6).
Fremlæggelse af reviderede regnskaber (se side 11).
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:
Niels Risager Hansen
(modtager genvalg).
Steen Boye
(modtager genvalg).
Bettina Henneberg
(modtager genvalg).
Valg af 2 suppleanter:
Jørgen Dahlgaard
(modtager genvalg).
Mette Skydt Sørensen
(modtager genvalg).
Eventuelt.

Ifølge vedtægterne, var sidste frist for rettidig indsendelse af forslag der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, den 15. februar.

Vedtægter:
Vedtægter for grundejerforeningen VÆNGERNE.
Har du mistet dine vedtægter kan disse samt deklaration udskrives fra hjemmesiden http://www.vaengerne.dk
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Beretning for Grundejerforeningen Vængerne.

Balance for Grundejerforeningen
Note

Perioden 29.03.06 – 29.03.07
Denne beretning for Grundejerforeningen Vængerne omtaler de væsentligste ting fra året,
der er gået. Den vil blive suppleret med en mundtlig beretning på generalforsamlingen.
VEJE OG GRØNNE OMRÅDER:
Grønne områder:
Pleje og vedligeholdelse af foreningens grønne arealer følger den fastlagte plan, der
indebærer, at der løbende over en årrække foretages beskæringer, oprydning og
tilplantning af hele området. Denne faste vedligeholdelse suppleres løbende hvor der
viser sig et behov efter nærmere aftale mellem gartneren og Steen Boye, ansvarsområde 2.
Der har ikke i årets løb været behov for større ændringer eller suppleringer i
beskæringsplanen.
BYGGERI OGFLYTNINGER
I bestyrelsen mærkes den store interesse for at bygge til og om også. I forbindelse med
byggeansøgninger hos Århus Kommune, der kræver dispensationer fra gældende
lovgivning, høres foreningen om evt. kommentarer og indvendinger. Vi kan generelt
konstatere, at de mange byggerier falder godt i tråd med området og den oprindelige
byggeskik.
Ligeså modtages en del henvendelser fra ejendomsmæglere med forespørgsler omkring
foreningens vedtægter og årsregnskaber. Alle disse oplysninger er frit tilgængelige via
foreningens hjemmeside www.vaengerne.dk.
LOKALPLAN 740
I december 2006 trådte den nye lokalplan 740 for området mellem landevejen, Orholt Allé
og Skovgårdsvænget i kraft. I forhold til den oprindelige plan blev der i efteråret udsendt
et forslag med enkelte ændringer, bl.a. af udformningen af bebyggelsen tættest på
Landevejen. Dette forslag lå i tråd med det oprindelige lokalplanudkast, og Bestyrelsen
fandt ikke anledning til yderlige bemærkninger.
Vores tidligere bemærkninger til lokalplanforslaget omkring en kommende stikrydsning på
Orholt Alle ved nærbutikken samt en forventelig forøgelse af benyttelsen af vores interne
stisystem, har udmøntet en bemærkning til lokalplanen. Århus Kommune forventer at
etablere et helleanlæg ved krydsningen (ligesom det helleanlæg, der er blevet lavet ved
stikrydsningen på Skovgårdsvænget ved skolestien) samt en dobbeltrettet sti på
strækningen fra helleanlægget til Jegstrupvænget, således man via offentlige veje kan
komme fra det nye område til skolestien ved fjernvarmeværket.

2006

2005

0
0
0
276.675
12.512
4.463
19.275
-6.375
306.550
306.550

0
12.289
12.289
264.523
12.512
1.344
8.000
0
286.379
298.668

228.156
49.492
277.648
21.394
7.508
28.902
28.902
306.550

236.406
-8.250
228.156
70.512
0
70.512
70.512
298.668

Legeplads

Telt

Anskaffelsessum 1. januar 2006

118.463

36.869

Anskaffelsessum 31. december 2006

118.463

36.869

Afskrivninger 1. januar 2006

118.463

24.580

0

12.289

118.463

36.869

0

0

4 år

3 år

Aktiver
Legeplads
Telt
Anlægsaktiver
Bankindestående
Mellemregning Vej fonden
Tilgodehavende beløb
Restancer
- heraf hensat til imødegåelse af tab
Omsætningsaktiver
Aktiver

1

Passiver
Saldo, primo
Årets resultat
Egenkapital
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristet gæld
Gæld
Passiver

Noter til årsrapporten
1 Anlægsaktiver

Afskrivninger 2006
Afskrivninger 31. december 2006
Bogført værdi anlægsaktiver
Afskrives over
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ARRANGEMENTER

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen
2006
Kontingenter
Overført til Vej fonden
Nettorenteindtægter
Annoncer
Teltleje
Udlejning borde/stole
Diverse indtægter

Sct. Hans fest:

2005 Budget2006 Budget 2007

654.000
-130.800
2.234
1.950
5.600
610
0

654.000
-130.800
933
2.700
5.200
1.450
5.000

654.000
-130.800
0
2.000
4.000
1.000
0

654.000
-130.800
2.000
2.500
4.000
1.000
0

533.594

538.483

530.200

532.700

5.000
10.348
11.434
5.983
15.488
17.500
42.695
0
153
6.099
2.128
6.675
-3.000

5.000
7.619
9.008
11.109
14.907
20.000
44.705
0
161
5.410
2.061
0
2.719

10.000
11.000
12.000
12.000
17.000
20.000
45.000
4.000
1.000
5.500
3.000
1.000
1.000

10.000
12.000
12.000
12.000
15.000
20.000
45.000
4.000
1.000
6.000
3.000
2.000
1.000

Administrationsomk.

120.503

122.699

142.500

143.000

Vedligeh. grønt område, fast
Beskæring
Vedligeh. grønt område, løst
Vedligeholdelse sti system

191.844
71.038
1.709
0

187.718
0
80.022
7.313

192.000
62.000
17.000
12.000

200.000
55.000
10.000
10.000

Indtægter
Bestyrelseshonorarer
Kontorhold og lokaleleje
PBS-udgifter
UNItelog Internet
Vedligeholdelse og afskrivninger telt
Revision og advokatbistand
Bestyrelsesudgifter og -møder
Inkassoomkostninger
Repræsentation
Forsikring
Generalforsamling
Tab på restancer
Diverse udgifter

Vedligeholdelse og afskrivninger
legefaciliteter
Vandforbrug
Snerydning
Medlemsarrangementer
Bladdrift
Hjemmeside
Øvrige driftsomkostninger
Resultat

2.406
604
54.889
16.963
19.743
4.403

41.108
857
73.990
12.380
15.413
5.233

12.500
500
30.000
30.000
22.000
7.500

10.000
1.000
40.000
30.000
22.000
7.500

363.599

424.034

385.500

385.500

49.492

-8.250

2.200

4.200

Årets Sct. Hans fest blev igen godt besøgt. Vejret viste sig fra sin pæne side og aftenen
forløb i fin stil. Årets musikalske indslag på hovedscenen var Charlie Dee. I teltene
spillede Jim & Jeff som traditionen byder.
For børnene var der mulighed for bagning af snobrød, hvilket mange benyttede sig af.
På festpladsen var der liv og glade dage hele aftenen, og boderne med slik, chips, øl og
vin blev benyttet af mange glade mennesker.
Sct. Hans-festen blev som altid afholdt i samarbejde med Ejerlauget.
Fastelavn:
Fastelavn faldt i år sammen med skolernes vinterferie. Salget af billetter i ugen op til bar
tydeligt præg af, at mange ikke var hjemme denne festdag. Derfor besluttede Bestyrelsen i
dagene op til Fastelavnsfesten at aflyse dette års fest med stor beklagelse.
Men allerede nu vil vi gerne gøre opmærksom på næste års fastelavnsfest, der bliver
afholdt d. 3. februar 2008. Traditionen tro med tøndeslagning, slikposer og
fastelavnsboller. Vi håber på stor opbakning fra Foreningens medlemmer og glæder os
allerede til at se de mange udklædte børn – og voksne.
UDLEJNING
Der er i årets løb registreret en stigende interesse for at leje foreningens telt samt borde og
stole. Det er dog heldigvis sjældent, at efterspørgslen er større end ressourcerne. På
hjemmesiden forsøger vi at synliggøre de perioder, hvor tingene er udlånt, men det er ikke
muligt via siden at booke tingene. Dette sker som altid via kontakt til det
bestyrelsesmedlem, der har ansvarsområde 1.
BLADET
Grundejerforeningens blad Vængerne udkommer 3 gange årligt. Bestyrelsen orienterer i
bladet om de ting, der laves i løbet af året.
Der er naturligvis altid 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.
Foreningens hjemmeside, www.vaengerne.dk er også en mulighed for alle, både beboere
og andre, at søge informationer omkring foreningen og vores område. Her kan bladet også
læses, ligesom kommende aktiviteter annonceres.
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ÅRETS RESULTAT
Som det fremgår af regnskabet for 2006 er resultatet positivt og bedre end både budgettet
og foregående år. I 2006 blev vores kontingentstyringssystem hos PBS omlagt, det betød
bl.a. at en række indbetalinger foretaget efter sidste betalingsfrist ikke har kunnet
identificeres m.h.t. indbetaler. Da systemet rent fysisk er blevet lukket ned hos PBS i
Ballerup har revisoren anbefalet at vi ”slog en streg i sandet” m.h.t. restancer. Restancer
før 2006 er derfor opført som tab på debitorer, men vi skal dog fortsat forfølge
indbetalinger/restancer som hidtil.
Dette var den skriftlige beretning, som vil blive suppleret mundtligt på
generalforsamlingen.
Ole Bondrop
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GRUNDEJERFORENINGEN
VÆNGERNE
8310 Tranbjerg J.
ÅRSREGNSKAB 2006
Ledelsespåtegning
Hermed aflægge s årsregnskabet for 2006 for Grundejerforeningen Vængerne og for Vej fonden.
Årsregnskabet indeholder efter vores opfattelse alle de nødvendige oplysninger til bedømmelse
af foreningens drift i 2006 og foreningens økonomiske stiling pr. 31. december 2006.
Med hensyn til kommentarer til årsregnskabet og til foreningens aktiviteter i øvrigt, henvises til
den skriftlige beretning i bladet Vængerne nr. 1 2007 samt den aflagte beretning på
generalforsamlingen.
Tranbjerg, den 20. februar 2007

Ole Bondrop
formand

Ny indkørsel

Kurt Hansted
kasserer

Steen Boye

Jan Smidstrup

Knud Dreier

Niels Risager

Bettina Henneberg

Vi skal til at lægge ny indkørsel. Skal vi lægge fiberrør ned nu, da vi alligevel er ved
at grave det hele op?
Det er en rigtig god idé at lægge tomrør til fibernet i jorden, hvis man
alligevel har gravet forhaven eller indkørslen op. Du kan gratis få tomrør,
muffer, afmærkningsbånd o.l. ved at kontakte Østjysk Energi. Du skal blot
oplyse, hvor lang en strækning, det drejer sig om, så måler vi tomrør af til
dig og gør en lille pakke klar, som du kan komme forbi og hente.
Når vi så kommer til dit område med fibernettet, puster vi fiberkabler i
tomrørene, så der ikke er yderligere gravearbejde i den forbindelse.

Se mere på http://www.oestjysk-energi.dk/page184.aspx

Den uafhængige revisors erklæring
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bilede af fondens/foreningens
aktiver,passiver og finansielle stiling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af fondens/foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med
den i årsregnskabet på side 4 beskrevne regnskabspraksis.

Århus, den 20. februar 2007
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

