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Udlejning / Udlån.

Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.
Depositum for borde og stole
Depositum for Grill
Leje af borde og stole
Leje af telt u. borde og stole
Leje af telt m. borde og stole

150.00 kr.
150.00 50.00 350.00 400.00 -

NR. 4. DECEMBER

2000

27. ÅRGANG



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.
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.
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Bestyrelsesmøder
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side 16. Udlejning/udlån
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Bestyrelsen

Bestyrelsen

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

Bestyrelsen
Formand:
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf.: 86 29 64 80
Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

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

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

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

Sekretær, fører foreningens protokol.

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

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

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

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
knud.dreier@get2net.

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

1. Suppleant:
Niels Risager Hansen
Jegstrupvænget 125
Tlf.: 86 29 32 67

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

Kasserer
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Ansvarsområde 2
Gert Gammelgaard
Jegstrupvænget 591

Ansvarsområde 3
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599

Tlf. 86 29 36 20

Tlf. 86 29 17 37

Tlf.: 86 29 04 67

Tlf. 86 29 39 37

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86 72 03 37

2. Suppleant:
Vakant

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

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

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

2. Suppleant
Vakant
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REGNSKAB:

Den 15.11.2000 så foreningens status således ud:
ud

Vidste du
at 30 % af vores kunder ﬁnder deres nye bolig i udstillingen i Center
Syd.

:

kr.

:
:

kr.
kr.

38.986,00

:
:

kr.
kr.

340,00
1.352,00

Ialt

:

kr.

334.494,00

Bankaktier
:
Bankbøger/Aftaleindskud :
Girokonto
:

kr.
kr.
kr.

25.812,00
432.739,00
13.177,00

Ialt

kr.

471.728,00

VEJFOND

at 10 % af vores kunder ﬁnder 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.

Kassebeholdning
1.950,00
Girokonto
Bankbøger
291.866,00
Tilgodehavender
Restancer

Kurt Hansted

:

Kasserer

Spørg home når du skal sælge din
bolig.

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

TRANBJERG
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 29 07 11
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK

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

Forstoppelse ?

Madsen & Eriksen

ALT
GLARMESTERARBEJDE UDFØRES
Privat adresse:
Eigil Madsen
Jegstrupvænget 363
Tlf. 86 29 15 24

Kontor:
Elverdalsvej 44a
Værksted:
Oddervej 55
Tlf. 86 27 36 23

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af VÆNGERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og aﬂøb på parcellen.
Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til:
Lene Møller
Jegstrupvænget 383
Hvor udstyret også skal aﬂeveres efter endt brug.

Nærgenbrugspladsen på Birkegårdsvej 4. i Hasselager
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:
Hverdage kl.
Lørdage
Søndage -

Der danses omkring Juletræet

11.00 - 18.00
10.00 - 14.30
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.

5

Redaktionelt

nyt

Af hensyn til evt. indlæg fra grundejerne, har vi fastlagt deadline og
omdelingstidspunkter for VÆNGERNE for året 2001.
Nr. 1.
nr. 2.
Nr. 3.
2001
Nr. 4.

deadline 28. februar
deadline 30. april
deadline 25. august

udkommer
udkommer
udkommer

deadline 25. november udkommer

17. marts 2001
11. maj 2001
15. september
15. december 2001

Som et forsøg, vil bladets billeder kunne ses i farver på hjemmeside adressen:
http://www.hjem.get2net.dk/vaengerne
hvor også foreningensvedtægter og deklaration for området samt
seneste godkendte regnskab vil kunne ﬁndes.
Ansvarsområde 4
Knud Dreier

Bestyrelsesmøder

Til orientering, oplyses hermed planlagte datoer for bestyrelsesmøder. Datoerne kan måske blive ændret. Ønsker du nærmere
oplysninger om møderne kontakt formanden eller et af bestyrelsens
medlemmer.
18.
27.
29.

Januar
2001
Februar
2001
Marts 2001

Generalforsamling er planlagt til den 29. marts 2001 kl. 19.30 på
Tranbjerg Lokalcenter

nyt

nyt

http://hjem.get2net.dk/vaengerne

på ovenstående adresse, vil de der har adgang til internettet kunne ﬁnde information
om Grundejerforeningen VÆNGERNE, har du ikke selv adgang til internettet, vil du
kunne få det på Tranbjerg bibliotek.
Siden er oprettet som et forsøg, og vil blive regelmæssigt fornyet. Der er ikke tale
om, at bladet skal ophøre, men hjemmesiden skal ses som et supplement.
Samtidig er der her blevet mulighed for, at vise farveudgave af nogle af de billeder
der bliver bragt i bladet. Vi vil forsøge at få siderne opdateret med billeder i forbindelse med udgivelsen af bladet, så når du har bladet i hånden vil billederne være
tilgængelig på hjemmesiden.
Bestyrelsen får også tit henvendelser fra ejendomsmæglere, som i forbindelse med
salg af en ejendom i området ønsker et eksemplar af vedtægter og regnskab, og det
nummer af VÆNGERNE, der udgives i forbindelse med den årlige generalforsamling,
derfor har vi også lagt det seneste revisor- og generalforsamling godkendte regnskab
ud på hjemmesiden, ligesom du også vil kunne ﬁnde deklarationen for området.
Du vil også kunne sende breve via e-mail til Bestyrelsen på adressen:
vaengerne@get2net.dk.
Indlæg til bladet kan også sendes direkte til redaktøren på adressen:
knud.dreier@get2net.dk
Red.
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Revyfest
2000

JULETRÆSFESTEN 2000
Juletræsfesten blev som sædvanligt også i år afholdt den første søndag i december måned.
Desværre var der i år ikke mødt
mange børn i alt 31.
Uanset det lave antal deltagende
børn blev det en hyggelig og fornøjelig eftermiddag, som de fremmødte børn havde sammen med
deres forældre og bedsteforældre,
hvor de ﬁk nogle fornøjelige timer
i selskab med nissemor, nisseorkesteret med masser af julesange,
julelege og naturligvis kom også
julemanden forbi tids nok til sammen med sine hjælpere, at uddele
en ﬁn godtepose til alle børn. Til de
voksne var der naturligvis et glas

Revyfesten var i år fastlagt til lørdag
den 28. oktober, men desværre forløb billetsalget meget trægt, og der
var kun solgt 27 billetter, hvorfor vi
efter aftale med Revykompagniet,
valgte at aﬂyse denne festaften.
RØDGRAN
PYNTEGRØNT
NORMANSGRAN
JULETRÆSFØDDER
SMÅ TRÆER I POTTER

Der har de senere år været en
meget lille tilslutning til disse fester,
og deltager antallet har været langt
fra de ca. 150, som vi i nogle år var
oppe på.
For at der skal være nogenlunde
økonomi i disse fester, skal deltager
antallet være på omkring 100, så vi
var i år langt fra at nå et rentabelt
antal deltagere.
Redaktionen

Vi har åben for salget:
Torsdag 30/11 kl. 15-18
Fredag
1/12 kl. 10-16
Lørdag
2/12 kl. 15-18
Fredag
8/12 kl. 10-16
Lørdag
9/12 kl. 15-18
Søndag 10/12 kl. 10-16
Fredag 15/12 kl. 15-18
Lørdag 16/12 kl. 10-16
Søndag 17/12 kl. 12-16
Mandag 18/12 kl. 15-18
Tirsdag 19/12 kl. 15-18
Onsdag 20/12 kl. 15-18
Torsdag 21/12 kl. 15-18
Fredag 22/12 kl. 15-18
Lørdag 23/12 kl. 10-16
eller så længe lager haves!

GOD
JUL

7

Birketræer
Når vi kommer kørende ind på Jegstrupvænget, kan
vi glæde os over rækken af birketræer, der kranser
bebyggelsen ud mod fordelingsvejen.
Jeg har ladet mig fortælle, at fornøjelsen kan være
blandet, når man kommer som fodgænger, og grenene fra birketræerne dasker en i hovedet. Den fulde
„fornøjelse“ får man i forlængelse af regnvejr, hvor
man kan nå at blive godt sjasket til.
Dette har fået ﬂere beboere til at spørge om, hvem
der skal sørge for beskæring af disse birketræer.
Træerne blev plantet i forbindelse med byggeriet af
området, som der også blev plantet ligusterhække.
Birketræerne er plantet inde på de enkelte grunde,
og beskæringen skal derfor foretages af den enkelte grundejer, ligesom vi hver
især må sørge for at få vores ligusterhække klippet.

glögg at hygge sig med.
Der har de senere år været en nedgang i antallet af deltagende børn,
men i år må nok siges at være det
færreste deltagerantal i mange år.
Men sammen med forældre og
bedsteforældre, var der ca. 100
personer tilstede, så for en gang
skyld var der god plads til alle.
Bestyrelsen valgte trods det lave
antal solgte billetter, for ikke at
skuffe de børn der var købt billet
til, at gennemføre juletræsfesten.
Vi håber ikke traditionen med juletræsfest skal brydes, da det i gennem årene har været et velbesøgt
arrangement, som ikke mindst
børnene har holdt af.

Lene Christina Møller
Ansvarsområde 1

Vi ved, at der netop i år - denne
weekend, var utrolig mange julearrangementer både lokalt og i Århus
området, så mon ikke årsagen skal
ses her, eller er der ved at være få
børn i den aktuelle aldersgruppe i
vort område.
Vi håber på et bedre deltager antal
næste år, hvor Juletræsfesten bliver afholdt den 2. december 2001,
kl. 14.00.
Red.
Der danses omkring juletræet
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SNERYDNING.

For vinteren 2000/01 er der truffet aftale om snerydning af veje og stier. Stierne i
fællesarealet imellem Skovgårds- og Jegstrupvænget, alle ryddet på hverdage og
i weekend inden kl. 07.30.
Af viste kort, fremgår det hvilke andre stiforbindelser der vil blive ryddet for sne.










Fra Juletræsfesten 3. december 2000

= sneryddes og glatførebekæmpes 
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at der er stiområder som vi af erfaring ved
ikke benyttes når der ligger sne. Disse områder vil ikke blive ryddet for sne eller på
anden vis blive glatføre bekæmpet.
I Jegstrupvænget vil der ikke blive ryddet imellem nr. 75 - 81, 189 - 195,
315 - 321, 337 - 343, 491 - 497 og 511 -517
I Skovgårdsvænget vil der ikke blive ryddet imellem nr. 74 - 80.
Bestyrelsen

