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Kontingentindbetaling.
Omkring 85% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via pengeinstituternes 
betalingsservice (PBS).
Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automatisk til 
grundejerforeningen på  sidste betalingsdato. Herved undgås for sent indbetaling, der medfører 
ekstra arbejde for kassereren, og i nogle tilfælde inkassosager.
Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend dig til undertegnede eller dit pengeinstitut.
Kurt Hansted

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

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

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

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

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

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

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

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

Sekretær, fører foreningens protokol.

Ansvarsområde 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og 
fællesarealer, der er tilskødet grundejerforeningen.

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

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

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

Sekretær:
Marianne Depenau 
Skovgårdsvænget 212
Tlf.: 86 72 03 37

Ansvarsområde 4.
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf.: 86 29 09 71 2. Suppleant:

Vakant
1. Suppleant:
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 125
Tlf.: 86 29 32 67
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Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66

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

Kurt Hansted
Kasserer

R E G N S K A BR E G N S K A B :
Den 17.05.2000 så foreningens status således udDen 17.05.2000 så foreningens status således ud:

Kassebeholdning : kr. 0,00 
Girokonto : kr. 34.514,00
Bankbøger : kr. 
165.684,00 
Checkkonto : kr. 157.422,00
Tilgodehavender : kr. 442,00

Ialt : kr. 358.062,00

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

 
Bankaktier : kr. 25.812,00
Bankbøger/Aftaleindskud : kr. 340.335,00
Girokonto : kr. 11.677,00

Ialt : kr. 377.824,00

Udgifter vedr. hærværk år til dato kr.  0



4

                                      &  Ejerlauget Jegstrup By's

Program:

NB! Gratis adgang

Kl. 18.00   Festpladsen åbner v/Skovgårdsvænget 600
     Udlevering af snobrødsdej (gratis) husk pind.
-  18.00 - 19.00 Jim & Jeff spiller  i teltet
-  19.00 - 22.00 Arosia Jazzband 
- 22.00   Bålet tændes og heksen fl yver ca. kl. 22.00
- 22.30   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.

Sct. Hans Fest 2000.
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41 års jazz ... 

En-og-fyrre år og still going strong !

En spæd start „Way Down Yonder“ på det hotte jazz-sted 
paname,
hvor bandet startede som „Århus Fodvarmere“ i 1958, viste sig at være kimen til succes.

Fra at være fodvarmere er bandet nået helt op til de fi neste øregange og kunne
orkestret i november 1999 med stolthed fejre 40 års jubilæum.

“Århus Fodvarmere“ - umuligt at sige for udlændinge - fi k navnet Arosia City Jazzmen 
midt i tresserne af veneration for fødebyen Åååårhus (på latin Aros).

Undervejs blev Jazzmen til seven og bandet kom til at hedde Arosia City Seven - i daglig 
tale blot............AROSIA.

De første år bød på jobs ud over landets grænser. Bandets ældste medlemmer bryster sig 
af at have spillet i Hamburg i 1962 - næsten sammen med The Beatles. Langt den største 
del af karrieren har udspillet sig i Århus på steder som Saragota, Harlem, Trinbrædtet og - 
ikke mindst - Tagskægget.
I Tagskæggets vækstperiode var AROSIA „husorkester“ - backing group for kendte navne 
som Mezz Mezzrow, Gene „Mighty Flea“ Connors, Wild Billy Davidson, „Champion“ 
Jack Dupre - for lige at nævne et par stykker.

Orkestret er ikke „tro“ overfor en bestemt stilart, men spiller de numre, der passer til 
humøret og situationen, og bliver ofte kaldet danmarks svar på Dutch Swing Collage 
Band

I 1999 har orkestret modtaget Dansk Musiker Forbunds „Fatter-pris“,og  „Kulturprisen 
1999“ fra Århus Amt.

År 2000 byder på turné i Saudi Arabien, Holland, CD-liveindspilning ?, Sct. Hans fest i 
Vængerne Tranbjerg, og besøg på masser af jazz-spillesteder, festivaller m.m

„Listen to the band !“ 
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Redaktionelt referat
fra den ordinære generalforsamling 

den 28. marts 2000.
Formanden Niels Jørgen Schriver bød velkommen til de fremmødte , og foreslog på 
bestyrelsesn vegne Peter Kaas som dirigent for generalforsamlingen, der blev ikke 
forslået andre. Peter Kaas var dermed valgt, gav efter gennemgang af dagsordenen,  
ordet til Formanden, der uddybede den skriftlige beretning, som var trykt i marts 
nummeret af  ”Vængerne”.

Niels Jørgen Schriver nævnte 
blandt andet, at der i budgettet 
for året 2000 var afsat penge 
til dræningen af stien ved Den 
integrerede Institution, samt 
at der også var budgetteret 
med renovering af fl iser på 
fortovene i området. Samtlige 
fortove (ca. 3½. km.) var 
blevet gennemgået, og det 
var bestyrelsens vurder-ing, 
at der skulle udskiftes for ca. 

300.000,- kr., som vil blive foretaget over en periode på 3 til 4 år. Udskiftning af 1 
meter fortov koster 560 kr.

Vedrørende legepladserne, oplyste Niels Jørgen Schriver, at legeredskaberne var 
blevet olieret og malet, samt at der var budgetteret med udskiftning af gynger, og at 
standarden med tiden gerne skulle blive bedre, så vi fi k en løbende vedligeholdelse 
og udskiftning, og dermed ikke kom ud for pludselig at skulle ofre store summer på 

legepladserne.

Niels Jørgen Schriver nævnte endvidere, 
at han i februar havde deltaget i Tranbjerg 
Fællesråds møde, hvor man blandt andet 
havde diskuteret manglende fortove i 
Tranbjerg området, og at Fællesrådet 
var blevet opfordret til at arbejde for at 
få etablering af fl ere fortove i Tranbjerg 
området, og havde nævnt at vi i 
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grundejerforeningen fl ere gange med manglende held, havde søgt kommunen om 
at få etableret fortove i forbindelse med busstoppestederne på Skovgårdsvænget.

Niels Jørgen Schriver afsluttede sin beretning med omtale af det forgangne års 
arrangementer, og oplyste, at bestyrelsen til Skt. Hans i år, havde tegnet kontrakt 
med Arosia Jazzband.

Under den efterfølgende debat blev 
der stillet spørgsmål vedr. de ledige 
butikslokaler på Orholt Allé, der blev blandt 
andet spurgt om ikke det var midlertidge 
lokaler.

Niels Jørgen Schriver var enig i, at der 
var tale om midlertidige lokaler, og at 
det oprindelig var tænkt som nærbutik, 
men kommunen havde fl ere gange givet 
dispensation til ejerne, så de kunne udleje 
til andre formål, bestyrelsen så også gerne 
at bygningerne blev fjernet, men mente ikke 
dette var en realistisk mulighed.
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Der blev også rejst ønske om mere lys på Skovgårdsvænget, og Niels Jørgen Schriver 
svarede hertil, at foreningen fl ere gange har søgt kommunen om bedre belysning 
især ved krydset Skovgårdsvænget – Grønløkke Allé.
 
Efter godkendelse af formandens beretning, fremlagde kassereren Kurt Hansted 
regnskabet, og besvarede spørgsmål hertil. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, foreningens revisor også 
næste år var Pricewaterhouse Coopers.

Til punktet indkomne forslag, havde bestyrelsen for at få økonomi til udskiftning af 
fl iser og fremtidig asfaltering af veje, stillet forslag om at hæve hensættelserne til 
vedligeholdelse af veje og stier, fra 15% til 20% af kontingentet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Formanden havde fra en grundejer, den 14. marts modtaget et forslag om indkøb 
af trailer til rådighed for medlemmerne.
Forslaget var i henhold til foreningens vedtægter indkommet forsent (15. februar), 
og forslaget kunne derfor ikke komme til afstemning. Endvidere var forslagsstilleren 
ikke selv tilstede på generalforsamlingen.
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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

Dirigenten åbnede alligevel for en debat omkring forslaget. Holdningen her var, at 
der for at kunne dække behovet, var det nødvendigt at anskaffe fl ere trailere, og 
forespurgt svarede forsamlingen på formandens spørgsmål, om bestyrelsen skulle 
arbejde videre med forslaget, at det nok var mere hensigtsmæssigt, at forsøge at få 
en aftale med enten DK eller Statoil om en rabatordning til foreningens medlemmer 
end at begynde at investere i trailerindkøb.

Næste punkt på dagsordenen var godkendelse af budgettet, som efter kassererens 
gennemgang  blev taget til efterretning.

Herefter gik dirigenten over til punktet godkendelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen havde stillet forslag om kontingentforhøjelse fra kr. 425 til 
kr. 500 halvårligt.

Formanden kommenterede forslaget, og nævnte at 
årsagen til stigning skulle ses i øgede udgifter, 
samt forhøjelsen af overførelse til vedligeholdelse 
af veje og stier.

Ved den efterfølgende afstemning stemte 20 for 
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og 2 imod en forhøjelse af kontingentet.

Efter godkendelse af kontingentet var punktet valg til bestyrelsen, hvor der var 
genvalg af formanden Niels Jørgen Schriver, og Knud Dreier.
Nyvalgt til bestyrelsen blev den tidligere suppleant Jan Smidstrup.

Til det efterfølgende valg af suppleanter var det ikke muligt at få besat begge suppleant 
poster, men som 1. suppleant blev valgt Niels Risager Hansen.

Under punktet eventuelt var der en snak om oprydnings week-end i Tranbjerg (se 
indlæg side 15.), der blev også rejst spørgsmål om en container til haveaffald, og at 
der ifølge deklarationen skulle være 2 p-pladser på hver parcel, samt at færdselsloven 
også er gældende på vejene i grundejerforeningens område. 
Der var også en opfordring til at foreningen kunne sørge for at tynde ud blandt de 
meget støjende råger i krageskoven.

Dirigenten sluttede genralforsamlingen år 2000, en generalforsamling som bestyrelsen 
især på grund af den foreslåede kontingent stigning havde forventet stort fremmøde 
til – men kun 11 stemmeberettigede medlemmer udover bestyrelsen havde ønsket 
at deltage, så der var rigeligt med wienerbrød og kaffe til de fremmødte, der havde 
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Revyfest 2000
Vi har sammen med Ejerlauget Jegstrup By købt en forestilling med 
TRT Revykompagniet, som vil opføre årets revy.

Nærmere oplysninger om denne revyaften vil blive meddelt i næste 
nr. af "VÆNGERNE" der forventes at udkomme i september måned, 
eller ved omdeling af løbeseddel. 

Revyaftenen bliver lørdag den 28. oktober 2000 - på Tranbjerg 
Lokalcenter.

Vil du ikke gå glip af denne hyggelige aften, så reserver allerede nu 
denne aften - inviter evt. din nabo med.

Bestyrelsen
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0 – 5 År Katte  Dronning Katte Konge
 Patrick Mølhave Michelle Kaae
 Jegstrupvænget 581 Kærgårdsparken

6 – 8 År  Malu Vinter Busk Niklas Møller
 Jegstrupvænget 381 Skovgårdsvænget 34

9 år >  Daniel Kjær Jesper Åmenn
 Skovgårdsvænget 650 Hyrdevænget 27

Voksne  Poul Erik Christiansen Finn Andersen
 Jegstrupvænget 631 Skovgårdsvænget 84

FASTELAVN 2000
KATTE KONGER OG DRONNINGER 
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Victoria Bering Bonde (klovn)
Keika 7 år (heks)

Kurt Hansted
Kasserer

Bedste udklædte:
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK  

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

Vidste du

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

at 10 % af vores kunder fi nder deres nye bolig på TeVefonen eller på 
Internet.

at vi ofte sælger boligen via vores køberkartotek - dvs. uden 
annoncering og med færre omkostninger for sælger.

Spørg home når du skal sælge din 
bolig.
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PROJEKT
   RENE   VÆNGER!!!

Jeg synes, at vængerne er blevet fyldt med. affald.
Rundt omkring i hækkene og buskadserne ligger øldåser, papir,
colabæger m.m. det pynter ikke ligefrem i vængerne.
 Jeg foreslår, at holde rengøringsdage 2 gange om året.
Sidste week-end i april og sidste week-end i september,
hvor så mange som mulig samler deres affald i hække og
buskads. Jeg håber, at grundejerforeningen “vængerne” får
respons på dette indslag.

Hilsen Rita 
Hytting,  

Jegstrupvænget 

Vi har modtaget:

HUSK  
Sct. Hansfesten!
fredag den 23. juni 
2000
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Forstoppelse ?

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af VÆN-
GERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og afl øb på parcellen.

Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til:

Lene Møller
Jegstrupvænget 383

Hvor udstyret også skal afl everes efter endt brug.

detet

Nærgenbrugspladsen på  Birkegårdsvej  4. i Hasselager 
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:

Hverdage kl.  11.00 - 18.00
Lørdage -  10.00 - 14.30
Søndage -  10.00 - 14.30

Fra 1. oktober til 1. april holdes lukket om søndagen. Endvidere er 
der lukket på alle helligdage, samt jule- og nytårsaftensdag.
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Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen den 28. marts 2000 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Tlf. 86 29 39 37

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

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

Ansvarsområde 2
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591

Tlf. 86 29 17 37 

Ansvarsområde 3
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599

Tlf.: 86 29 04 67

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Tlf. 86 29 36 20

2. Suppleant
Vakant

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

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86  72 03 37

 

 

vakant
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Udlejning / Udlån.
Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.
Depositum for borde og stole  150.00 kr.
Depositum for Grill  150.00 -
Leje af borde og stole    50.00 -
Leje af telt u. borde og stole             350.00 -
Leje af telt m. borde og stole       400.00 -

Lejen samt depositum betales ved udlevering. 

Depositum tilbagebetales ved afl evering af lånte effekter i RENGJORT stand. Modtageren 
(grundejerforeningen) - af de udlånte effekter afgør alene om tingene er i  orden. Der vil 
dog altid være mulighed for at låneren selv bringer tingene i orden, hvis vedkommende selv 
ønsker dette.
Henvendelse bedst mellem kl. 17.00 - 19.00 Bedes venligst respekteret til:

Lene Møller
Jegstrupvænget 383 
Tlf.: 86 29 36 20

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


