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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 01.09.2000 så foreningens status således udDen 01.09.2000 så foreningens status således ud:

Kassebeholdning : kr. 0,00 
Girokonto : kr. 38.715,00
Bankbøger : kr. 
328.283,00 
Tilgodehavender : kr. 340,00
Restancer : kr. 425,00

Ialt : kr. 367.763,00

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

 
Bankaktier : kr. 25.812,00
Bankbøger/Aftaleindskud : kr. 433.279,00
Girokonto : kr. 13.177,00

Ialt : kr. 472.268,00

Udgifter vedr. hærværk år til dato kr.  0
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Sct. Hans Fest 2000.

Igen i år fandt mange frem til vor Sct. Hans fest, hvor det var Arosia Jazz Band 
som  stod for underholdningen fra scenen, afl øst i pauserne af Jim & Jeff, som 
også sluttede af i teltet. Der var ikke mange på pladsen kl 19.00 da Arosia 
startede, men jazz musikken måtte kunne høres ud i vængerne for det varede 
ikke længe før der kom fl ere til og pladsen var også i år godt besøgt.
Mange børn hyggede sig med at bage snobrød, og aftenen lsuttede med et meget 
fl ot fyrværkeri.

Arosia Jazzband på scenen
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Revyfest 2000

Billetsalg (kun forsalg), og bordbestilling fra mandag den 2. oktober til søndag 
den 15. oktober 2000 fra kl. 17.00 -19.00 NB!  Bedes respekteret.
Billet salg hos:

 Svend Aage Jensen Jan Smidstrup
 Skovgårdsvænget 658 Jegstrupvænget 599

OPFØRER

Årets Revy
Our Danish Collection

lørdag den 28. oktober 
Efter revyen spiller Carsten Jensen op til dans

Kom om vær med til denne hyggelige aften hvor vi starter med spisning kl. 18.00
Revyaftenen afholdes på Tranbjerg Lokalcenter, Torvevænget.
 
 Pris for stor buffet, revy og dans er  kr. 115,-

HVOR 
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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

EFTERLYSNING
I forbindelse med blandt andet Sct. 
Hans festerne mangler vi nogle 
køleskabe der fungerer, så vi kan 
holde sodavand og andre varer kolde. 
Er du ved at udskifte dit gamle køle-
skab (som fungerer), og det alligevel 
skal køres på genbrugspladsen, så 
kontakt i stedet:

Jan Smidstrup
Telf.: 86 29 04 67
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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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Vi har modtaget:
Sidste nyt fra hundegården

Hej alle hundevenner

I skulle komme op og se til os, jer 
der ikke har været her før, for vi 
har det mægtigt sjovt, vi leger og 
vores menneskeforældre er gode 
til at aktiverer os, de laver også 
fødselsdagsfest for os her i det grønne, 
og så har de bagt kage, og har kaffe og te med til sig selv og hundegodter til os, til gengæld 
har vi lige inviteret dem til hundegrillaften her i august, det var mægtigt skægt, inden aftenen 

var omme, havde vi været 17 hunde og 35 voksne og 3 børn heroppe, den aften havde vi 
også hunderally, det var Zalsa der vandt, hun er bare hurtig.
Der er også en af hundeforældrene der går og kræser for os, han sørger for at der er rent 
vand til os hver dag, og han har skaffet en bænk og et bord, så vores forældre kan hvile sig, 

når de er blevet udmattet af at lege 
med os, ja og vi har også et skur 
vi kan gå ind i når det regner, så vi 
syntes bare at det er et skønt sted 
at blive luftet.

Mange hundehilsner fra
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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.


