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

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf. 86 29 39 37

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

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

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

1. Suppleant
Jørgen Dahlgaard
Skovgårdsvænget 82
Tlf.: 86 21 64 24
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2. Suppleant
Mette Skydt Sørensen
Jegstrupvænget 615
Tlf. 41 60 07 09

Bestyrelsen

Fra nedlægning af ny fjernvarmeledning

www.vaengerne.dk

Indhold:
side  3. Brændeovne
side 4. Fastelavnsfesten
side 5. Teateraften
side 7. Generalforsamling 2008
side 8. Beretning
side 10. Indkomne forslag
side 12. Regnskab
side 15. Udlejning / Udlån
side 16. Haveaffald/afbrænding
side 17. Orientering fra Tranbjerg Varmeværk

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

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



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

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

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

Bestyrelsen
Efter den ordinære generalforsamlingen den 30. marts 2006 har bestyrelsen konstitu-
eret sig således:

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

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

Bestyrelsen            og dens opgaver:
Formand, varetager foreningens interesser udadtil,samt koordine-
rer 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 vejledning, hvad der
angår forholdet mellem den enkelte grundejer og myndighederne.

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

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

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

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

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktørsamt redaktør af
hjemmeside.
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2. Suppleant:
Mette Skydt Sørensen
Jegstrupvænget 615
Tlf.: 41 60 07 09

Hvis du overvejer at renovere dit bryggers, kunne det være en god ide at udskyde
dette til varmeværket er færdig med renovering af ledningsnettet.

Renoveringen vil ske for rækkehusene, ved at der fra vej/brandsti vil blive boret ind
under haven til bryggers, hvor der vil blive opsat et skab hvorfra varme rørene føres
ind i bryggerset og tilsluttes den eksiterende varmeinstallation.

I forbindelse med renovering af ledningsnettet, vil vi overveje såfremt der er interesse
nok, at indhente priser på Redan vandvarmere, så det eventuelt ved større indkøb
kan opnås en god pris. Er du interesseret så kontakt Grundejerforeningen på
vaengerne@vaengerne.dk, så vi kan få et overblik på interessen for udskiftning af
vandvarmer.

Etape 2 Skovgårdsvænget 2 til 324
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Brændeovne

Der er efterhånden etableret mange brændeovne i vores område og i de vindstille og
meget kolde aftener/nætter kan man sandelig konstatere at de benyttes. Området
stinker simpelthen af meget andet end brænde enten fordi der fyres med affald eller
også fordi der fyres forkert. Vi har fået en del henvendelser vedrørende lugtgener fra
brændovne og pejse.
 
FYR KORREKT I DIN BRÆNDEOVN!
1. Brug rent og tørt træ. Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr aldrig
med affald f.eks. i form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som
er malet eller behandlet.

2. Sørg for rigelig 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 hurtigt bliver
høj. Hver gang du lægger brænde ind, skal du skue op for luften, til de
mørkeguleflammer er væk. Ideen med at lægge i brændeovenen lige inden man går
i seng, er simpelthen meget lidt miljørigtigt.

4. Gå ud og check - røgen skal være næsten usynlig. Hvis der er for meget røg, og
det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget forkert.
Bestyrelsen.

For at undgå at gennemgrave haverne
bores den ny rørføring fra vej/brandsti til
bryggers, hvor der på ydersiden opsæt-
tes et fjernvarmeskab der fås i grå eller
olivengrøn.

Fjernvarmeskab opsættes ved bryggers.
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Information fra Tranbjerg Varmeværk

Bestyrelsen har været inviteret til møde med Tranbjerg Varmeværk, hvor der blev
orienteret om planlagt renovering af fjernvarmeledningerne i området Jegstrupvænget
Skovgårdsvænget.
For nogle år siden lagde Tranbjerg Varmeværk ny hovedledning ned gennem vort
grønne område. Denne hovedledning skal dels forsyne det nye boligområde syd for
Orholt Allé og dels erstatte det gamle ledningsnet i området Jegstrupvænget Skov-
gårdsvænget.
Renoveringen er delt op i 4 etaper, der er beregnet at strække sig over 3 til 4 år, hvor
man starter med første etape, der dækker den nordligste del af Skovgårdsvænget fra
nr. 330 til 588, og forventes igang sat 1. april 2008.
Anden etape bliver Skovgårdsvænget 2 til 324.
Inden tredie og fjerde etape henholdsvis den nordlige del af Jegstrupvænget fra nr.
229 til 633, og den sydlige del af Jegstrupvænget fra nr. 1 til 227, sættes igang vil
der blive udsendt nærmere information. Tidshorisonten er mindst april 2009 - du kan
holde dig orienteret på foreningens hjemmeside http://www.vaengerne.dk og varme-
værkets hjemmeside http://www.tranbjergvarme.dk

FASTELAVNSFESTEN 2008

Så kom der gang i tøndeslagningen igen, og med 35 børn, og ca. dobbelt så
mange voksne,
blev det en god start, på forhåbentligt en god tradition i foreningen.
Traditionen har altid været der, men vi måtte aflyse i 2007, pga. manglende
tilmelding.
Året før var der 50 børn, så nu håber vi at tallet igen stiger, så vi kan mødes til
tøndeslagning,
og have et par hyggelige timer sammen.

Vindere i år blev:

0 – 4 år
Emma Jensen
Skovgårdsvænget 392

Nicolai Nørregaard
Chr. Winthers vej 23
Silkeborg

2 bedst udklædte:
Mathias Bondrop
Jegstrupvænget 173

Amalie Rasmussen
Skovgårdsvænget 380

Vi ses( FASTELAVN 2009 ER DEN 22 FEBRUAR)

Næste arrangement er teateraften den 11 april.

10-14 år
Xenia Rudbjerg
Jegstrupvænget 557

Sarah Pedersen
Hindøvænget 42

5- 9 år
Theresa Svendsen
Skovgårdsvænget 476
( konge og dronning)

Etape 1. Skovgårdsvænget330 til 588
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Haveaffald/afbrænding

Der har været en del klager over afbrænding af haveaffald. Vi skal derfor gøre op-
mærksom på retningelinierne for afbrænding der kan findes i pdf fil  på Århus Brand-
væsens hjemmeside
http://www.aarhusbrandvaesen.dk/files/dokumenter/Baalafbraending.pdf

Et lille uddrag derfra:

ANVENDELSESOMRÅDE

3. Disse regler gælder for enhver afbrænding af affald m.v., som ikke sker på et
anlæg der er godkendt hertil.

HVAD MÅ AFBRÆNDES

4. Husholdninger må ikke foretage afbrænding af affald.
Undtaget herfra er mindre mængder rent og tørt haveaffald, samt rent og tørt træ
der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering eller lignende som f.eks.
anvendes til brændeovne.
Afbrændingen må kun finde sted i et omfang, der ikke er til gene for
omgivelserne.

AFSTANDSKRAV

9. Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald o.lign. på højst 200
liter (0,2 m3) må ikke finde sted i mindre afstand end:

a) 10 m fra alle bygninger med hårdt tag,
b) 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
c) 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større
oplag af bearbejdet træ, brændbar emballage o. lign., samt oplag af
brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og
overjordiske naturgasinstllationer og
d) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar
vegetation, herunder brændbare markafgrøder,

Vængernes Teateraften!
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Fredag den 11. april 2008 kl. 19.00
Billetprisen er 40 kr. for børn og 50 kr. for voksne - incl.pølse m/brød eller burger og
sodavand. De voksne kan få kaffe og kage istedet for.
Billetsalg i perioden 1. 2. og 3. april hos:
Jan Smidstrup, Jegstrupvænget 599 - kl.  kl. 17.00 -19.00 NB!  Bedes respekteret.
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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 150.00 kr.
Depositum for Grill 150.00 -
Leje af borde pr. stk. 5.00 -
Leje af stole pr. stk.   2.50 -
Leje af telt u. borde og stole 800.00 -
Depositum telt 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

NB! Udlån/leje af borde-stole, telt og grill er kun for medlemmer af Grundejerforeningen
"VÆNGERNE", og kun til brug i foreningens område.
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www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

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

Tlf. 86 29 07 11

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

Den mest effektive 
markedsføring af din bolig



Resultatopgørelse for Vejfonden
2007 2006 Budget 2007 Budget 2008

Renter og aktieudbyte 30.243 17.397 12.000 30.000
Overført fra grundejerforeningen 130.800 130.800 130.800 130.800
Kursregulering, aktier -1.962 13.780 0 0
Diverse indtægter 0 1.408 0 0

Indtægter 159.081 163.385 142.800 160.800

F orbrugt til vedligeholdelse 0 6.525 100.000 100.000
Administration 0 0 500 0

Omkostninger 0 6.525 100.500 100.000

Årets resultat 159.081 156.860 42.300 60.800

Balance for Vejfonden
2007 2006

Aktiver

Aktier, Nordea, 635 stk. 53.975 55.937

Finansielle aktiver 53.975 55.937

ellemregnning Grundejerforeningen Vængerne 14.918 0
Bankindestående 986.088 852.475
Omsætningsaktiver 1.001.006 852.475

Aktiver 1.054.981 908.412

Passiver

Saldo, primo 895.900 739.040
Årets resultat 159.081 156.860

Egenkapital 1.054.981 895.900

Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne 0 12.512

Kortfristet gæld 0 12.512

Gæld 0 12.512

Passiver 1.054.981 908.412
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Generalforsamling 2008
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30

Tranbjerg Lokalcenter
Torvevænget 3

Medlemmerne af grundejerforeningen "VÆNGERNE" indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 på Tranbjerg Lokalcenter.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning (se side 8).
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber (se side 10).
4. Godkendelse af revisor for det kommende år.
5. Indkomne forslag - (se side 10.)
6. Budget for det kommende år.
7. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 600 kr.

halvårlig (uændret).
8. Valg til bestyrelsen.

a. Formand:
Ole Bondrop (modtager genvalg).

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 årig periode:
Knud Dreier (modtager genvalg).
Jan Smidstrup (modtager ej genvalg).

9. Valg af 2 suppleanter:
Jørgen Dahlgaard (modtager genvalg)
Mette Skydt Sørensen (modtager genvalg).

10. Eventuelt.

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



Balance for Grundejerforeningen
Note 2007 2006

Aktiver
Legeplads 0 0
Telt 0000 0
Anlægsaktiver 1 0 0
Bankindestående 354.150 276.675
Mellemregning Vej fonden 0 12.512
Tilgodehavende beløb 2.628 4.463
Restancer 2.400 19.275
- heraf hensat til imødegåelse af tab 0 -6.375
Omsætningsaktiver 359.178 306.550
Aktiver 359.178 306.550
Passiver
Saldo, primo 277.648 228.156
Årets resultat 33.499 49.492
Egenkapital 311.147 277.648
Leverandører af varer og tjenesteydelser 17.569 21.394
Anden gæld 15.544 7.508
Mellemregning vejfonden 14.918 0
Kortfristet gæld 48.031 28.902
Gæld 48.031 28.902
Passiver 359.178 306.550

Noter til årsrapporten
1 Anlægsaktiver

Legeplads Telt

Anskaffelsessum 1. januar 2007 118.463 36.869

Anskaffelsessum 31. december 2007 118.463 36.869

Afskrivninger 1. januar 2007 118.463 36.869

Afskrivninger 2007 0 0
Afgang ved udskiftning 0

Afskrivninger 31. december 2007 118.463 36.869

Bogført værdi anlægsaktiver 0 0

Afskrives over 4 år 3 år
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Beretning for Grundejerforeningen Vængerne.
Perioden 29.03.07 – 28.03.08

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.

Beskæringer m.v. af beplantningen efter anbefalinger fra gartneren debatteres på
bestyrelsesmøderne under hensyn til områdets udseende, drift og økonomi. Vores grønne
områder skal gerne være attraktive at opholde sig i og anspore til leg og glæde.

Modsat sidste år har vi indtil videre ikke været berørt af sneproblemer. Der er naturligvis
indgået aftale omkring en evt. kommende snerydning og grusning indenfor
Grundejerforeningens ansvarsområde, hvis det skulle blive nødvendigt. I aftalen indgår
også forebyggelse i forbindelse med varsel af isslag.

Legepladser:

I årets løb er alle legepladserne blevet gennemgået af en legepladskyndig. Som resultat
heraf er der allerede udskiftet nogle vippedyr og gynger. I foråret og over sommeren vil
der yderligt blive foretage tilpasninger af sandkasser, behandling af træværk m.m. så alle
vores legepladser kan leve op til kravene om sikre legepladser.

Der vil også fremover løbende blive udskiftet inventar på pladserne, således at børnene
har nogle gode og velholdte pladser at lege på.

ARRANGEMENTER

Teateraften

Årets teaterforestilling med Tranbjerg Amatør Teater løb af staben en fredag sidst i april
med stykket Grevinden går igen igen. Som altid et underholdende og medrivende stykke
med masser af høje grin og latter. I pausen blev smørrebrød, øl, vand og kaffe fortæret
under livlig samtale omkring ved de enkelte borde.
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Det var en fornøjelse af se så mange af Foreningens medlemmer bakke op omkring årets
første arrangement.

Sct. Hans fest:

Årets Sct. Hans fest fik desværre en lidt anden slutning end vi alle havde håbet på med
tyveri og hærværk på pladsen.

Vejret viste sig under hele aftenen fra sin pæne side med sol og ganske lidt vind. Årets
musikalske indslag på hovedscenen var Sand og Michelle Birkballe. 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.

Sidst på aftenen sad mange unge mennesker stadig omkring gløderne efter bålet og
hyggede sig.

Det viste sig jo desværre søndag morgen, at de ikke alene havde hygget sig omkring
gløderne, men også valgt at rykke fodhegn langs fliserne op og brænde dem af også. Det
var et sørgeligt syn at komme op til.

Værre var det dog, at der også i nattens løb var begået indbrud og hærværk ved ølvognen.
Der var stjålet fadølshaner fra vognen, ølfustager, sodavandskasser m.m. Til at held for
tyveknægtene var der også en sækkevogn, som man belejligt også kunne stjæle og
transportere tyvekosterne væk på.

Hærværket og tyveriet sætter naturligvis sit negative aftryk i årets resultat for Sct. Hans
festen.

Fastelavn:

Fastelavnsfesten blev afholdt d. 3. februar med mange fremmødte og udklædte børn. Der
blev gået til den på tønderne, der til sidst alle måtte bukke under for de mange slag.

Til børnene var der slikposer, fastelavnsboller og sodavand. De voksne kunne også
fornøje sig med kaffe og the. Det blev til et par hyggelige timer på Grønløkkeskolen for
både børn og voksne.

BLADET

Grundejerforeningens blad Vængerne udkommer 3 gange årligt. Udover løbende nyheder
kan man i bladet se, sammensætningen af Bestyrelsen samt de enkelte medlemmers
ansvarsområde.

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen
2007 2006 Budget2007 Budget 2008

Kontingenter 654.000 654.000 654.000 654.000
Overført til Vej fonden -130.800 -130.800 -130.800 -130.800
Nettorenteindtægter 4.786 2.234 2.000 3.000
Annoncer 2.700 1.950 2.500 3.000
Teltleje 1.300 5.600 4.000 2.000
Udlejning borde/stole 1.165 610 1.000 1.000
Diverse indtægter 0 0 0 0

Indtægter 533.151 533.594 532.700 532.200

Bestyrelseshonorarer 10.000 5.000 10.000 10.000
Kontorhold og lokaleleje 7.684 10.348 12.000 10.000
PBS-udgifter 8.481 11.434 12.000 10.000
UNItelog Internet 5.384 5.983 12.000 6.000
Vedligeholdelse og afskrivninger telt 2.999 15.488 15.000 10.000
Revision og advokatbistand 18.000 17.500 20.000 20.000
Bestyrelsesomk. og -møder 44.828 42.695 45.000 45.000
Inkassoomkostninger 177 0 4.000 4.000
Repræsentation 701 153 1.000 1.000
Forsikring 6.626 6.099 6.000 11.000
Generalforsamling 1.757 2.128 3.000 2.000
Tab på restancer 0 6.675 2.000 2.000
Diverse udgifter 0 -3.000 1.000 1.000

Administrationsomk. 106.637 120.503 143.000 132.000

Vedligeh. grønt område, fast 198.366 191.844 200.000 210.000
Beskæring 63.609 71.038 55.000 50.000
Vedligeh. grønt område, løst 6.000 1.709 10.000 5.000
Vedligeholdelse sti system 2.875 0 10.000 5.000
Vedligeholdelse og afskrivninger
legefaciliteter 28.404 2.406 10.000 35.000
Vandforbrug 954 604 1.000 1.000
Snerydning 42.229 54.889 40.000 40.000
Medlemsarrangementer 27.275 16.963 30.000 30.000
Bladdrift 18.904 19.743 22.000 18.000
Hjemmeside 4.399 4.403 7.500 5.000

Øvrige driftsomkostninger 393.015 363.599 385.500 399.000

Resultat 33.499 49.492 4.200 1.200



Ledelsespåtegning
Hermed aflægge s årsregnskabet for 2007 for Grundejerforeningen Vængerne og for Vej fonden.

Årsregnskabet indeholder efter vores opfattelse alle de nødvendige oplysninger til bedømmelse
af foreningens drift i 2007 og foreningens økonomiske stiling pr. 31. december 2007.

Med hensyn til kommentarer til årsregnskabet og til foreningens aktiviteter i øvrigt, henvises til
den skriftlige beretning i bladet Vængerne nr. 1 2008 samt den aflagte beretning på
generalforsamlingen.

Tranbjerg, den 5. marts 2008

Ole Bondrop
formand

Kurt Hansted Steen Boye Jan Smidstrup
kasserer

Knud Dreier Niels Risager Bettina Henneberg

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 2007 samt af resultatet af fondens/forenin-
gens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse med
den i årsregnskabet på side 4 beskrevne regnskabspraksis.

Århus, den 5. marts 2008

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Det er også altid mulighed for, at grundejer kan komme med indlæg til bladet. Indlæg
fremsendes til redaktøren.

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.

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

Ole Bondrop

Indkomne forslag.
Nedenstående forslag er modtaget til behandling på generalforsamlingen den 27.

marts 2008


