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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 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.

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.

Indhold:
side 2. Bestyrelsen
side 3. Regnskab
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Kontingentindbetaling kr. 500,- pr. halvår skal betales senest 14. februar og 14. august.
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
n.s-familie@mail.tele.dk

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

Ansvarsområde 1.
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf.: 86 29 36 20
aia_lcm@get2net.dk

Bestyrelsen
Efter den ordinære generalforsamlingen den 21. marts 2002 har bestyrelsen konstitu-
eret sig således:

Kasserer:
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37
kurt.hansted@mail.dk

Formand:
Niels Jørgen Schriver
Jegstrupvænget 617
Tlf.: 86 29 64 80
schriver@oncable.dk

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

Kasserer, fører foreningens regnska-

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 festarrangementer og andre arrangementer af
underholdende art.

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

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

2. Suppleant:
Anette Voldby Hansen
Jegstrupvænget 177
Tlf.: 86 29 57 09
brian.tlc@get2net.dk

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

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.

Bestyrelsen

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
Anette Voldby Hansen
Jegstrupvænget 177
Tlf. 86 29 57 09

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

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86  72 03 37

2 11



VÆNGERNE VÆNGERNE

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

TRANBJERG
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J
tranbjerg@home.dk

Tlf. 86 29 07 11

310

Vidste du

at home har Danmarks mest besøgte bolig-site
www.home.dk, hvor boligerne vises via 360 gra-
ders fotos.

at home har sin egen boligavis, der hver uge ud-
kommer med 40 sider bl.a. som indstik i Ejen-
domsAvisen.

at home ofte sælger boligen via KøberKartoteket.
Det betyder færre omkostninger for sælger.

at din bolig kan ses i vores udstilling i Center
Syd hver dag - også lørdag. home/Tranbjerg
holder nemlig åbent alle ugens dage.

Kontakt home

når du skal sælge bolig

www.home.dk

Fra hjem til hjem

Kurt Hansted
Kasserer

 

Giro                     59.186,90
Sparbank Vest   178.682,13
Nordea               238.887,27
I alt 417.569,40

R E G N S K A B :
Den 04.09.2002 så foreningens status således ud:
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Maling af tage

Før man ændrer ved taget på sit rækkehus:

Bygningsinspektorat Syd  har gjort bestyrelsen for grundejerforeningen
opmærksom på, at der skal ansøges ved bygningsinspektoratet, hvis
man ønsker at:

1.      Frilægge tagrenderne.

2.      Ændre til anden tagbeklædning.

Man henholder sig til, at husene er opført efter en godkendt plan, så de
fremstår ens. Man mener derfor, at der rækkevis skal være enighed
om eventuelle ændringer.

Maling af tag

Med hensyn til farven på tagene har bygningsinspektoratet den
holdning, at hvis man vil ændre farven, så skal husene rækkevis være
ens.

Samtidig efterlyste bygningsinspektoratet grundejerforeningens
holdning.

Bestyrelsen har den holdning, at tagene skal holdes i den oprindelige
farve. Vi mener, at langt de fleste grundejere vil være enige med dette.
Der har da også kun været enkelte, der har henvendt sig for at høre,
om der var nogle bestemmelser for at ændre tagets farve.

På bestyrelsens vegne

Niels Jørgen Schriver

Forslag C: § 10 Foreningens midler.

Pkt. B. Midlernes sikring – stk. 8.
   Udbetaling kan ske efter følgende retningslinier:

Pkt. a: Elektronisk betaling skal foregå i et system via foreningens
bank, der kan håndtere dobbelt fuldmagter efter de bestemmelser der
er omtalt i § 10 stk. 6.

Forslag D: § 10 Foreningens midler.

Pkt. B Midlernes sikring – stk. 9.
Kassereren har udelukkende en kassebeholdning i
forbindelse med arrangementer. Dog højst 3 bankdage før og
5 bankdage efter et arrangement.
Foreningens checkhæfte opbevares forsvarligt aflåst hos
kassereren.

Forslag E: § 10 Foreningens midler.

Pkt. B Midlernes sikring – stk. 15.
Alle foreningens bilag og balance skal til enhver tid
fremlægges på forlangende, til eftersyn for samtlige
bestyrelsesmedlemmer.

Forslagene B, C, D, og E blev enstemmigt vedtaget.

Pt. 3: Eventuelt.

En grundejer var bekymret for træerne i det grønne område,  Da der nu er fældet 11
træer, bliver der så plantet nye, eller vil der forsat blive fældet træer, så der til sidst
ikke er flere træer i området?
Gert svarede, at de 11 træer der er fældet, er sket efter ønske fra flere grundejere
pga de skyggede for solen i haverne.   Der bliver ikke plantet nye træer. Der er
udarbejdet en beskæringsplan (der tager hensyn til beplantningen) for det grønne
område, så træer og buske holdes nede i en overskuelig højde: men det tager et
par år, før det er gennemført.
En enkelt grundejer, har meget vand i carporten!  Gert kigger på det, det kan evt.
være drænrør, der er gået i stykker.

Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden.

Der deltog 21 personer i den ekstraordinære generalforsamling.

Referent: Marianne Depenau,   Dirigent: Peter Kaas.
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Indkomne forslag
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Vedligeholdelse af Danfoss ventiler

Nu da byggeriet her i VÆNGERNE nærmer sig en alder på 30 år.
Er pakdåserne i radiator ventilerne ved at være slidte, med
utætte ventiler som resultat.

Så her er løsningen på problemet

Afmonter termostaten

Afmonter pakningsdåse

1. O-rings pakdåse
2. O-ring
3. Trykstift
4. Pakning
5. Returfjeder
6. Drøvlebøsning
7. Ventilhus
8. kv-prop

Danfoss pakdåse nr. 013U0070 for Danfoss ventiler RAV-RAVL-FjVR-VMT-

VMF-VMV-KOVC-KOVM-AVDL-AVDLA-AVD-AVDS-ACDA-ACDSA

Med venlig hilsen

Niels Risager

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 15.4.02.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer
3. Eventuelt

Pt. 1: Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen til mødet, og på bestyrelsens vegne foreslog han Peter
Kaas som dirigent. Peter blev valgt, takkede for valget og konstaterede at den
ekstraordinære generalforsamling er lovlig indkaldt iflg. Vedtægterne.
Dirigenten henstillede til dem der ønsker ordet om at præsentere sig med navn og
husnr.

Pt. 2: Vedtægtsændringer:  Forslagene har været trykt i Grundejerforeningens blad
”Vængerne” nr. 3. marts 2002.

Forslag A:  § 7 Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1, pkt. 7: Ansvarsområde 4 – anssvarshavende redaktør, som
påser, at de for foreningen nødvendige oplysninger tilgår medlemmerne
mindst tre gange årligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag B: § 10 Foreningens midler.

Pkt. B. Midlernes sikring – stk. 6:
Foreningens midler henstår i foreningens pengeinstitut, som tegnes af
formand og kasserer i fællesskab, eller af en af de forannævnte plus to
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Betaling fra foreningens bankkonto kan foregå elektronisk, hvis
betalingssystemet er godkendt af foreningens revisor og i øvrigt opfylder
foreningens krav om fuldmagt.
Elektronisk betaling kan udelukkende gennemføres af formand og
kasserer i fællesskab.

I sidste nr. af VÆNGERNE var sidste halvdel af referatet fra den
ekstraordinære generalforsamling desværre ikke med, derfor brin-
ger vi i dette nr. hele referatet.

Red.
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SCT. HANS FESTEN
Søndag kl.10 mødtes bestyrelserne for vængerne og ejerlauget samt en masse
frivillige fra de 2 foreninger. Der skulle stilles borde og stole op, ordnes el, sættes
lamper op, fadølsanlæg startes op og gøres klar til salg af slik, is, pølser o.s.v.
Som noget nyt i år havde vi salg af pommes frites og soft ice, hvilket skulle vise sig
at være en stor succes, så det vil vi prøve igen.

Pladsen åbnede kl.18 og fra starten var der liv der. Børnene bagte snobrød, og de
voksne hyggede sig med øl/vand, pølser og is.
Kl.18.30 spillede Jim & Jeff op i teltet, og bordene blev den næste time besat.
Charlie Dee & The Twisters gik på scenen kl.19.30 og det godt svingende band
spillede for os i 2 timer kun afbrudt af en lille pause.

I pausen hyggede Jim & Jeff om folk i teltet med lidt musik.

Bålet blev tændt kl.22, og Charlie Dee spillede for til midsommervisen.
Da denne var færdig var der fyrværkeri, som afslutning på aftenen, men der var
mange som lige skulle hygge sig lidt endnu.

Så der blev fyldt op i teltene, og underholdningen med Jim & Jeff fortsatte til kl.23
hvor vi sagde godnat og tak for i år.
Så skulle vi i gang med oprydningen. Alting skulle pilles ned. Kl. 2 gik de sidste
hjem.

Mandag morgen startede dem der havde mulighed for det, med at gøre de
forskellige ting klar til afhentning og levering. Og kl.17 mødtes vi alle til den sidste
oprydning.

En stor TAK fra de to bestyrelser skal der siges til de mange frivillige som hjalp til,
og jeg håber at vi ses næste år.

Hilsen
Jan Smidstrup


