
NR. 2. JUNI          1997            25. ÅRGANG 
εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

Generalforsamling se side 8 

HUSK
Sct. Hansfesten!
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Omkring 83% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via pengeinsti-
tuternes betalingsservice (PBS).
Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automa-
tisk 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.

Kontingentindbetaling.

Ole Fryland

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

Ansvarsområde 2.
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

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

Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen den 25. marts 1997 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Kasserer:
Ole Fryland
Jegstrupvænget 337
Tlf.: 86 29 24 08

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

Bestyrelsen               og den 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:

Bent Pedersen
Jegstrupvænget 21
Tlf.: 86 29 24 15

1. Suppleant:
Poul Løvschall
Jegstrupvænget 597
Tlf.: 86 29 47 55



3

R E G N S K A BR E G N S K A B :
Den 11.05.1997 så foreningens status således udDen 11.05.1997 så foreningens status således ud:

Kassebeholdning ............. kr. 312,04
Girokonto ......................... kr. 4.267,20
Bankbøger ....................... kr. 172.891,63
Checkkonto...................... kr. 25.007,16

Ialt .................................... kr. 202.478,03

               V E J F O N DV E J F O N D

 
Bankaktier........................ kr. 15.25,00
Bankbøger ....................... kr. 33.148,72
Aftaleindskud ................... kr. 578.016,35

Ialt .................................... kr. 626.415,07

Udgifter vedr. hærværk år til dato kr.  0,00

Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

Ole Fryland
Kasserer

NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl. 06.00 til 02.00
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Hunde
Problemer med hunde kan være et følsomt emne, når man bor så tæt, 

som vi gør i "Vængerne", så besyrelsen får en del henvendelser, der drejer 
sig om hunde.

I deklaration og vedtægter for "Vængerne" er der ikke specielle re-
striktioner for hunde, men i de tilfælde, hvor der opstår problemer, er det 
ofte den almindelige lovgivning, der ikke bliver respekteret.

Gøen eller tuden
I Hundeloven § 4 kan man læse, at hvis en 

hund forstyrrer de omboendes ro ved gentagen eller 
vedholdende gøen eller tuden, kan der indgives kla-
ge til Politiet, som vil give ejeren pålæg om at holde 
hunden indelukket eller, hvis det ikke hjælper, at lade 
den fjerne.

Nogle hunde har problemer med at være alene hjemme, 
så de står og "græder" det meste af dagen, når familien ikke er der. Det er 
synd for både hund og naboer, og ejeren, der ikke selv oplever problemet, 
har måske ikke den fulde forståelse for naboernes irritation over hundens 
støjen.

Efterladenskaber
Selv om der fi ndes to hundetoiletter i fællesarea-

let er de grønne områder fortsat "pyntet" med  en del 
hundeefterladenskaber.

Af Politivedtægten § 34, stk. 3 fremgår det at: Det 
påhviler hundens ledsager at drage omsorg for, at 
den ikke forurener fortov, gangsti, butiksindgang el-
ler husfacade mod gaden, og at den ikke på vej eller 
off entlige anlæg forurener eller forvolder skade på 
beplantningen.
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Løse hunde
Endvidere står der i Hundeloven § 3: I byer og områder 

med bymæssig bebyggelse er det forbudt 
at lade hunde færdes på gader, veje eller 
pladser mv. uden at de føres i bånd eller 

er i følge med en person, som har fuldt herre-
dømme over den.

Antal
Vi er også blevet spurgt  om hvor man-

ge hunde vi må have. I  Bekendtgørelse om 
ikke-erhvervsmæssigt dyrehold  sættes 
grænsen ved højst: 4 voksne hunde med hvalpe 
under 18 uger. Det samme antal gælder i øvrigt 
også for katte.

Langt de fl este  hundeejere overholder 
lovgivningen omkring hunde, men det er desværre de få, der ikke gør det, 
vi lægger mest mærke til. Overtrædelse af de her omtalte love og regler, 
kan medføre bødestraf.

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
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VÆNGERNE

                                      &  Ejerlauget Jegstrup By's

Sct. Hans Fest 1997.
Til at stå for underholdningen på årets Sct. Hans fest har vi en-
gageret gruppen
Siden PÅ SLAGET 12 i 1986 fi k 

hele Danmarks befolkning til, at 
synge „HJEM TIL ÅRHUS“ har 
de hørt til blandt et af Danmarks 
populærest og mest efterspurgte 
bands. Mere end 60.000 plader 
røg over diskene og PÅ SLAGET 12 spillede mere end 100 koncerter landet over 
i årets løb.
Succesen ved det danske publikum var/er hjemme -  PÅ SLAGET 12 var/er kom-
met for at blive og succesen er stadig stigende både hvad angår salg af plader/
CD’er og ved det danske publikum.

Efter „HJEM TIL ÅRHUS“ fulgte hit efter hit. Hvem husker ikke „HVAD HAR JEG 
DOG GJORT“ som var et fi nde på samme LP. Den efterfølgende LP  „TROR DU 
VIRKELIG LIVET BLI’R GENUDSENDT“ indeholdt om muligt endnu fl ere hit’s, 
hvoraf bl.a. kan nævnes; „LIGE MIDT IMELLEM“ og „UDE PÅ DET BLÅ OCEAN“. 
I 1989 kom LP’en „KÆRLIGHED VED SIDSTE BLIK“ hvorfra det største hit uden 
tvivl var „KATOLSKE KYS“.

I 1991 fulgte endnu en succes LP „SANDHEDEN, BABY“ som udover titelmelodi
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VÆNGERNE

                                      &  Ejerlauget Jegstrup By's

Program:

NB! Gratis adgang

Kl. 18.00   Festpladsen åbner v/Skovgårdsvænget 600
-  18.30   Jim & Jeff  spiller op i teltet
-  19.00 - 19.30 Udlevering af snobrødsdej (gratis) husk pind.
- 20.30   PS 12
- 21.45   Båltale v/ Rådmand Flemming Knudsen
- 22.00   Bålet tændes og heksen fl yver ca. kl. 22.00
- 22.45   Festfyrværkeri
- 23.00   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 fest-
pladsen.

Tak til:
Sadolin Farveland
 Center Syd
       8310 Tranbjerg J.
     Telefon 86 29 08 07
der har sponsoreret Festfyrværkeriet
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Referat fra den ordinære Generalforsamling  
afholdt d. 25.3.97. kl. 19.30.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent: 

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Peter Kaas. Peter blev valgt.  Peter 
takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt i god tid ifl g. 
vedtægterne.
Dirigenten henstillede til dem der ønskede ordet under mødet at de præsenterede 
sig med navn og husnr.

2. Formandens beretning:

Ved Harry Andersen. Den skriftlige beretning har været trykt i foreningens blad 
“Vængerne” nr. 1 marts 1997. Den blev suppleret kort:
Indhegnet hundeskov: Naturforvaltningen har svaret på det tilsendte forslag, ideen er 
god, etableringsomkostningerne kunne eventuelt tages fra en “grøn pulje” penge der 
skal bruges til grønnere lokale områder, som forhåbentlig bliver vedtaget i byrådet. 
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Vi får nærmere besked.
Orholtallé 10, det gamle Bilde: Brev fra politiet vedr. støjklage. Der må arbejdes 
hverdage kl. 6 - 21, lørdag kl. 6 - 15, søndag ro, Det er især lørdagstiden der ikke 
overholdes, Politiet vil se på sagen.

Derefter blev der åbnet  for debat af beretningen:

Der var en tak til formanden for opstilling af postkasse på skovgårdsvænget.
nr. 175 Niels: Vi har haft problemer med asfalten og benzinudslip på vejen, hvad 
sker der?
Formanden fortalte at det er en forsikringssag ( og at Falck har smidt kattegrus på).
Kurt Hansted: Vi har taget billeder af skaderne, men de er ikke vurderet endnu.
Gunnar nr. 455: kunne godt ønske, at når folk kører haveaff ald væk, og de taber 
noget, at de så samler det op igen! Flaskecontainerne er altid overfyldte, kan vi ikke 
gøre noget ved det?
Keld nr. 63: Der er desværre ingen fl askeindsamling i Tranbjerg mere!
- Der står et tlf. nr. på containerne, som vi må blive ved med at ringe til, så kan det 
være at vi får fl ere containere opstillet.
nr. 342 Axel: Er jeg pligtig til at ha’ 2 P pladser- kunne man ikke lave en liste over 
hvem der skal ha’ 2 P pladser, og hvem der har fælles P areal.
Lene Møller: Det står i skødet, hvis man har en andel i det fælles P areal. Står der 
ingenting skal man ha’ 2 P pladser ved huset.
Det medførte en lang debat.
Nr. 617 Niels: Det er sommerparkering på de fælles P arealer. Bestyrelsen skal vel 
ikke gå rundt og sørge for at alle har 2 P pladser. det bliver et kæmpearbejde, og 
er vel ikke umagen værd.
Dirigenten konkluderede, at der er nogle konkrete problemer som bestyrelsen har 
lovet at ta’ sig af. Der kommer forhåbentlig en notits i foreningens blad!.

Formandens beretning blev godkendt. 1 stemte ikke.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Ved kassereren Ole Fryland. Regnskabet er trykt i Grundejerforeningens blad 
“Vængerne” nr. 1 marts 1997.

Spørgsmål til regnskabet:

Nr. 536 Mads: 35000 kr til bestyrelsesudgifter og møder, hvad dækker det?
Ole F.: Vi har for år tilbage fået bevilget 35000 kr til bestyrelsen som kompensation 
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for det arbejde der  har været i årets løb, til bl.a. afholdelse at et week-endophold. 
Det er et beløb som har været fast gennem - ja, jeg tror 9 år.
nr. 536 Mads: Hvor mange er I afsted - er det 14?
Ole F.: Bestyrelsesmedlemmerne + 2 suppleanter med koner/mænd - 18 stk.
Peter Kaas: Da man lavede grundejerforeningen “Vængerne” gav man hver 
bestyrelsesmedlem et beløb,  for at lave det store arbejde, som det reelt er, de 
mange tlf. regninger, de arrangementer foreningen står for.
Knud Dreier: Et par år efter fi k den daværende bestyrelse lavet det om pga. at der 
skulle betales skat af honoraet. Beløbene blev slået sammen og er ikke skattepligtige 
under den form kontoen har nu.
- Hvad er så de 10000 kr til bestyrelseshonorar?
Knud Dreier: I gamle dage, før bestyrelseshonorar kom ind, fi k kassereren et beløb, 
der hed  husleje, da vedkommende opbevarede alt hvad der var af foreningens 
arkiver, og det gør han også idag.

Det er kassereren der får det honorar idag, for det arbejde han skal lave ifl g. 
vedtægterne.
Peter Kaas: Jeg har selv været kasserere i foreningen og man skal faktisk stille et 
lokale til rådighed bare til opbevaring af computer, arkiver, mapper osv. og de 10000 
kr er skattepligtige.
- Jeg vil gerne udtrykke min benovelse over at man kan lægge et budget, der rammes 
så nøjagtig, det er utrolig fl ot. Jeg vil gerne takke kassereren, for jeg ved hvilket 
arbejde der ligger bag.

Regnskabet blev godkendt.
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4. Godkendelse af revisor for det kommende år.

Bestyrelsen foreslår Coopers og Lybrand, Helsingforsgade 27.

Det blev godkendt.

5. Indkomne forslag.

A. Vedtægtsændring: 

“På generalforsamlingen har hver matrikel i foreningen 2 stemmer”.

Det medførte en lang debat for og imod.

- mand og kone skal ha’ hver sin stemme - hvis man bor alene har man så 2 stemmer 
- hvis vi nu er et  kollektiv på 4 medlemmer -  det er ikke 2 personer, men matriklen 
der har 2 stemmer - Det er helt normalt i andre grundejer/ boligforeninger at hver 
matrikel/lejemål har 2 stemmer.
- Hvad nu hvis man har naboens fuldmagt med? er det  så en eller 2 fuldmagter? 
Har I undersøgt det juridisk?

Ole F.: Da forslaget er en vedtægtsændring medfører det en ekstraordinær 
generalforsamling, bestyrelsen vil undersøge det juridisk korrekte hos foreningens 
advokat inden da.
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Knud Dreier: Hvordan med den integrerede institution hvor mange stemmer vil de 
få, det er nok også værd at undersøge!
nr. 67 Børge: Jeg kan ikke se at det er så stort et problem, når vi ikke møder fl ere 
til generalforsamlingen.
Forslaget skal stemmes igennem for at vi går videre med det.

Afstemning: 19 for, 2 imod, 4 stemmer ikke.

Det medfører en ekstraordinær generalforsamling.

§10 stk. 8: v. Kassereren Ole Fryland: Det er en beløbstilretning til dagen idag.

 a.: beløb indtil 1000 kr. kan udbetales af kassereren mod kvittering.
 b.: checks og udbetaling fra bankkonto på indtil 3000 kr. kan ud-  
  betales af kassereren.
 c.: beløb på over 3000 kr. kan kun udbetales over foreningens    
 konto, og kun med underskrift, som omtalt i § 10 stk. 6.

stk. 9.:  kassererens kassebeholdning må ikke overskride 3000 kr. i    
 kontanter, og foreningens checkhæfte opbevares forsvarligt afl åst   
 hos kassereren.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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B. Der opsættes en chikane (svingbar bom) mellem Skov-
gårdsvænget 212 og 214.

v. bestyrelsesmedlem Kurt Hansted.
Vi har fået en henvendelse fra beboerne i nr. 216 om passagen mellem 212 og 214, 
som er en stejl sti, hvor cykler og skateboard kan få god fart på. Der har været nogle 

episoder når nr. 216 bakker ud af indkørslen. Der er meget dårlige udsigtsforhold 
til den trafi k, der kommer oppe fra stien. Vi har diskuteret i bestyrelsen, hvad vi kan 
gøre ved det! og vi har foreslået, at der bliver sat en svingbar bom op, der skal jo 
være mulighed for at rydde sne om vinteren.
Den egentlige årsag til at det er sat på som et punkt her er at bestyrelsen ikke er helt 
enige. Hvis chikanen skal op, bliver den placeret på private grunde, hvis den skal 
være eff ektiv! Det er en investering på omkring 7000 kr, der er taget med i budgettet.
Forslaget medførte fl ere synspunkter: 
Man kan jo lave en trappe.  Kan kommunen ikke sætte bom op a.h.t. trafi ksikkerhed.
Umiddelbart skal vi jo gøre alt for trafi ksikkerhed. Betænkelighed ved at bruge 
foreningens midler til at sætte bom op på private matrikler. Hvad med ansvaret, 
vedligeholdelsen!  Hvad med de andre der bor i området, hvad mener de? Harry har 
talt med beboerne i området. Løser en chikane problemet?  Det er rigtigt at de nogen 



14

gange kommer meget stærkt ned ad stien på cykel, skateboard, rulleskøjter. Der er 
oversigtsproblemer som for en del af problemet  kan løses ved at klippe hækken ned 
langs stien. Det er en høj hæk. Der er andre steder, der har tilsvarende problemer, 
og vi skal passe på at vi ikke får bomme over det hele. Hvad med barnevogne som 
skal lirkes igennem alle de bomme! Det er 10 år siden forslaget var oppe 1. gang, 
og der er ikke sket noget. Folk må indordne sig under forholdene. 

Det skal ikke være økonomien der bestemmer!

Afstemning:  2 for, 14 imod, 9 stemte ikke.  forslaget faldt.

6. Budget for det kommende år. 

Budgettet er trykt i foreningens blad “Vængerne” nr. 1 marts 1997.
Gennemgang af budgettet v/kassereren Ole Fryland:
Budgetforslaget blev sat til diskusion:
nr. 292, Svend Åge: Husk nu, at de 7000 kr. til bom 
skal trækkes ud.
Gunnar: Hvorfor er der tab på restancer?
Ole F.: 1 grundejer er i restance, og sagen er sendt 
til incasso.
nr. 175, Niels Hansen: vedr. incassosagen - regner 
i med fl ere?  nej!.
Når der nu trækkes 7000 kr. ud af budgettet, så 
foreslår jeg, at de 5000 kr. overføres til kontoen 
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bestyrelsesudgifter + møder.
Forslaget medførte en debat, bl.a. om budgettet kan ændres,  men budgettet kan 
selvfølgelig ændres på en generalforsamling.
Der var en positiv velvilje til at hæve beløbet på kontoen bestyrelsesudgifter + møder. 
Der kom et konkret forslag til at hæve beløbet med 10.000 kr. men også at nedsætte 
beløbet med 10.000 kr. Flere mente at + 10.000 kr. var for meget på én gang.
Forslagene medførte skriftlig afstemning. 
Stemmeudvalg: Tove nr. 617, Svend Åge nr. 392.

Forslag nr. 1: 

At nedsætte beløbet på kontoen bestyrelsesudgifter + møder med 10.000 kr. 

22 nej, 3 ja.  forslaget faldt.

Forslag nr. 2: 

At hæve beløbet på kontoen bestyrelsesudgifter + møder med 10.000 kr. 18 nej, 7 
ja,  forslaget faldt.

Forslag nr. 3: 

At hæve beløbet på kontoen bestyrelsesudgifter+ møder med 5.000kr. 23 ja, 2 
nej, forslaget blev vedtaget.

Beløbet på kontoen bestyrelsesudgifter+møder ændres til 40.000 kr.

Budgettet blev godkendt..

7. Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingentet er 425 kr pr. halvår.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Det blev vedtaget..

8. Valg til bestyrelsen.

 A. Kasserer, Ole Fryland  blev genvalgt.
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 B. 3 bestyrelsesmedlemmer:
  Lene Christina Møller blev genvalgt
  Kurt Hansted  blev genvalgt
  Marianne Depenau blev genvalgt

9. Valg af 2 suppleanter.

 1. Poul Løvschall  blev genvalgt
 2. Bent Pedersen nr. 21  blev valgt

10. Eventuelt.

Gunnar kunne godt ønske lidt mere styring fra dirigentens side, så mødet kunne 
afvikles hurtigere.
Peter Kaas: Hvis jeg skal være dirigent, skal der være tid til debat. En generalforsamling 
er foreningens højeste myndighed, og det er der tingene skal frem og debateres.
Nr. 536 Mads vil gerne ha’ at bestyrelsen arbejder på at få gadelys på hjørnet af 
Grønløkkeallé  og Skovgårdsvænget.
nr. 392 Svend Åge: Det har været oppe mange gange, det er kommunens opgave, 
og den vil ikke.
Arne vil gerne ha’  brød til kaff en på generalforsamlingen.
Axel: En parcel er overbebygget med hundegård m/hus 8 x 6 m med gl. træ og 
eternitplader, uafskærmet lys og 3 hunde der larmer, det er til gene for naboerne. 
Kan bestyrelsen ikke påtale det overfor ejeren.
Harry A.: Vi vil gerne tale med ejeren.
nr. 360 Frede: Ifl g. miljøloven må hunde ikke fi ndes i haven uden beboerne.
Lene undersøger hvor det står.
Axel ser gerne at generalforsamlingen starter til tiden. og han er imponeret af 
bestyrelsens arbejde.
Harry: Vi tilstræber at starte til tiden.
Husk at det er medlemmerne der sætter dagsordenen.
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Dirigenten afsluttede mødet, idet han takkede for god ro og orden.

...................................................................................................................................
Referent: Marianne Depenau  Dirigent: Peter Kaas.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag den 22.4.97 i Skovgården.
Formanden bød velkommen til de fremmødte.

1. Valg af Dirigent: 

På bestyrelsens vegne foreslog formanden  Peter Kaas. Peter blev valgt.  Peter 
takkede for valget, og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling er 
indkaldt i god tid ifl g. vedtægterne.

Se programmet for Sct. Hans festen på side 6 og 7.
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Spørgsmål fra generalforsamlingen

- kunne man ikke lave en liste over hvem der skal ha' 2 pladser, og 
hvem der har fælles P areal?

- Bygningsinspektoratet havde desværre ikke den ønskede 
oversigt, så for at lave en liste ville det være 

nødvendigt  at indhente tingbogsoplys-
ninger på hver af de 13 parkeringsarealer 
til 100 kr. pr stk. Grundejeren, der stille-
de spørgsmålet, og bestyrelsen er enige 

om, at med den pris kan vi sagtens klare os uden en liste.

I debatten på generalforsamlingen blev det foreslået, at grundejerfor-
eningen skulle overtage parkeringsarealerne, men i deklarationen for de 
enkelte arealer står der bl.a.: Denne anpart skal stadig tilhøre de enkelte 
parceller og skal omfattes af fremtidige adkomster og pantsætninger, såle-
des at anparten ikke kan overdrages eller pantsættes særskilt.

- Ifl g. miljøloven må hunde ikke fi ndes i haven uden 
beboerne.

Jeg har ikke kunnet fi nde, hvor lige netop dette står, 
men i Hundeloven § 3, står der udover det, der er nævnt i 
indlægget om Hunde: En hund anses ikke for at være un-
der ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens 
bolig eller forretningslokale.

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
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2. Vedtægtsændring: 

På den ordinære generalforsamling var der fl ertal for det fremsendte forslag til ændring 

af vedtægterne; men da der ikke som krævet i vedtægterne §9 stk 3 var fremmødt 
mindst 50% af medlemmerne skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling 
om følgende forslag.
Den nuværende §1 stk. 9 lyder således: 

På generalforsamlingen har hver matrikel i foreningen 1 stemme.

Det nye forslag §1 stk. 9 lyder: 

På generalforsamlingen skal hver matrikel i foreningen ha’ 2 stemmer.
Bestyrelsens kommentarer ved Formanden:
Efter generalforsamlingen sendte vi det nye forslag + foreningens love og vedtægter 
til foreningens advokat, med en forespørgsel om den foreslåede vedtægtsændring 
er mulig?
Det er den ikke, forslaget indebære at §3 også skal ændres. 
i §3 står der, at man skal eje 51%, og det kan jo ikke lade sig gøre hvis hver matrikel 
skal ha’ 2 stemmer, og de  skal deles lige mellem 2 personer, så giver det 102 %, 
og det går jo ikke. Så §3 skal enten slettes eller ændres.  
Så derfor anbefaler bestyrelsen, at I stemmer nej til forslaget. Så vil vi arbejde på 
at få vores love og vedtægter rettet til og forslaget kan komme på igen til næste år.
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Dirigenten henstillede til forsamlingen, at man præsenterede sig med navn og husnr. 
af hensyn til referatet.
nr. 67, Børge: “ Hvorfor kan vi ikke lige så godt sløjfe det der, forslagsstilleren er her 
jo slet ikke!, så er de jo ikke selv interesseret i at det bliver vedtaget”.
nr. 270: “Hvad var årsagen til at man skulle ha’ 2 stemmer pr. matrikel?”
Michael nr. 15: “Det var for at gøre afstemningerne mere demokratiske, man mente, 
at når der kun var 1 stemme pr. matrikel, så var det mandens stemme, og i disse 
M/K tider er det rimeligt, at både mand og kone kan få 1 stemme hver”.
nr. 270: “Hvad så hvis man kun bor 1 person på matriklen”.
Michael nr. 15: “ Så har man 2 stemmer, det er 2 stemmer pr. matrikel”.
nr. 75, Niels: Hvis vi skal til at lave om  også §3, så skal vi jo ofre en masse penge 
på at udsende nye vedtægter!”.
nr. 67, Børge: “Jeg holder på, at forslaget skal stemmes ned, fordi forslagsstilleren 
er her ikke, og så har det ikke sin berettigelse, hvis man vil ha’ sit forslag stemt 
igennem så må man møde frem”.
Michael nr. 15: “Det er bestyrelsen der stiller forslaget. Det var en suppleant i 
bestyrelsen der kom med ideen, og vi tog den op og synes at det er en god ide. Det 
viste sig så senere, at det ikke er helt så nemt, at ændre vedtægten, og det vil vi gerne 
se lidt nærmere på. Det er grunden til at vi anbefaler jer at stemme nej til forslaget.
nr. 370, Jørgen:”Hvis man nu stemmer nej, er det så nødvendigt at undersøge og 
lave om på vedtægterne, så er det jo stemt ned?”.
- “Du kan jo altid komme med et forslag 2 gange”.
-”Nu varer det jo et helt år, før vi har generalforsamling igen”.
-”Ja, alle får tid til at tænke sig om”.
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-”Lad os så ta’ afstemningen!”
Dirigenten efterlyste fl ere kommentarer.
- “Ja, jeg synes ikke at foreningen skal bruge penge på at lave vedtægterne om! det 
er jo ikke fordi vi har for mange penge”.
- Det er blot det, at i den tid jeg har været med i foreningen har jeg været med til 
generalforsamlingen hver gang, og der har aldrig været et større fremmøde end 
40-50 stykker, så jeg synes slet ikke at forslaget har sin berettigelse. Der er jo ikke 
ret mange, der har interesse i foreningens arbejde”.
Michael nr. 15.:”Ved trykning af nye love,- det bliver gjort indimellem, når der bliver 
lavet en ændring, bliver der lavet en tillægsside, dem kan der komme nogen stykker  
af, når der så er nok af dem og restlageret er brugt op, ja, så trykker vi nye love”.
Peter Kaas:”Jeg synes ikke at det skal være prisen på nogle  fotokopier, der skal 
bestemme hvad det er for nogen vedtægter vi skal ha’ Hvis der kommer nogen 
vedtægtsændringer der er en kvalitativ forbedring skal det vel ikke være pengene 
der afgør det”.
“Jeg oplever nu ikke nogen uenighed i forsamlingen hverken mellem de fremmødte 
eller bestyrelsen”.
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Ole, nr 337:” Det er 5 år siden vi sidst lavede et genoptryk”.
-”Det giver mere arbejde ved optælling af stemmer og mere splid indenfor ægteskabet!   
jeg synes at det skal køre ligesom det altid har gjort”.
-”Der er kommen nogen gode vinkler på denne sag”.
-”Jeg synes nu stadigvæk at det er en god idé”.
-”Bestyrelsen vil arbejde videre med vedtægterne, så der til næste år vil ligge en 
færdig lovpakke”.
Mødet gik over til afstemning ved stemmeseddelsoprækning.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

3. Eventuelt.

- “Ka’ vi ikke ta’ som forslag til næste generalforsamling at der kun kan behandles 
forslag såfremt forslagsstilleren er mødt op?”
“Du er velkommen til at indsende det som forslag”.
Dirigenten afsluttede mødet, idet kan takkede for god ro og orden.

............................................... ....................................................
Referent  Marianne Depenau  Dirigent Peter Kaas
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FLASKECONTAINER
Der blev stillet et spørgsmål 
på generalforsamlingen, om 
fl askecontainerne kunne blive 
tømt noget oftere eller om der 
kunne blive opsat nogle fl lere i 
Vængernes område.

Jeg har kontaktet Miljø Team 
Århus angående spørgsmålet. 
Jeg har fået det positive svar at 
de vil opsætte fl askecontainer 
nede på Orholt Alle'  (ved Bilde).

Jeg spurgte samtidig om det 
kunne lade sig gøre at der 
bliver opsat en papcontainer 
ved siden af fl askecontainerne. 
Det kunne godt lade sig gøre, 
HVIS jeg kan garantere at der 
kun kommer pap i containerne, 
og ikke have- og andet aff ald i 
disse containere.

Miljø Team Århus har prøvet at 
opstille papcontainere, men med 
det resultat at der var alt andet 
end pap. Derfor ingen papcontainer.
Det positive er, at vi får fl askecontainer op nede på Orholt Alle'.
Pap/plastikposer må brugerne tage med hjem når man har benyttet fl askecontaineren.

Der er 14 dages leveringstid hos Miljø Team Århus, så formentlig vil de være opstillet 
medio juni 1997.
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK  

TRANBJERG
Gartnervænget 1, 8310 Tranbjerg J
Tlf. 86 29 07 11



25

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

BEGRAVELSER
LIGBRÆNDING
Alt kan aftales

hjemme hos
Dem selv

RING FOR AFTALE

86 29 12 44
BEDEMAND
POUL JUUL

SKOVGÅRDSVÆNGET

TRANBJERGTRANBJERG
BEGRAVELSESFORRETNINGBEGRAVELSESFORRETNING
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Forstoppelse ?

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af 
VÆNGERNES 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.

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.
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Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 25. marts 1997 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Kasserer
Ole Fryland
Jegstrupvænget 337

Tlf. 86 29 24 08

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

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

Ansvarsområde 2
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Tlf. 86 29 39 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
Bent Pedersen
Jegstrupvænget 21
Tlf. 86 29 24 15 

1.   Suppleant
Poul Løvschall
Jegstrupvænget 597
Tlf. 86 29 47 55

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 eff ekter i RENGJORT stand. Modtageren 
(grundejerforeningen) - af de udlånte eff ekter 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.


