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Skal du holde fest?
Grundejerforeningen har et telt samt flere borde og stole m.m., som kan 
lejes af foreningens medlemmer til brug i området. Beskrivelse af teltet kan 
ses på hjemmesiden: www.vaengerne.dk. Prisliste:

Leje af borde pr. stk.     5,00 kr.
Leje af stole pr. stk.     2,50 -
Leje af borde-bænke-sæt   25,00 -
Leje af grill 100,00 -
Leje af telt u. borde og stole       800,00 -
Leje af lyskæde   50,00 -
Leje af popkornsmaskine 100,00 -
Leje af fadølsanlæg 300,00 -

Der betales et mindre depositum for de ting, 
som man lejer. Beløbene fremgår af bestillingssiden. -

Lejen samt depositum betales forud ved indbetaling på foreningens 
konto reg.nr.: 1936 kontonr.: 0722-948-548 senest 7 dage før. 
Depositum tilbagebetales ved aflevering af lånte effekter i rengjort stand. 
Modtageren (grundejerforeningen) – af de udlånte effekter afgør alene om 
tingene er i orden.

Kontakt Daniella Doktor pr. e-mail eller telefon for reservation, inden du 
bestiller via hjemmesiden: vaengerne.dk/udlaan-og-leje/

Kontaktperson vedr. udlån og udlejning:

Daniella Doktor 
ansvar3@vaengerne.dk
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Formand: 
varetager bl.a. foreningens 
interesser udadtil
Michael C. Knudsen
Jegstrupvænget 15 
8310 Tranbjerg J
Tlf.: 86 29 32 91
formand@vaengerne.dk

Kasserer: 
kontingentopkrævning, 
økonomi og regnskab
Erling Brockhoff
Jegstrupvænget 511
Tlf. 40 19 42 38
kasserer@vaengerne.dk

Ansvarsområde 2:
drift og vedligeholdelse 
af foreningens arealer.
Steen Boye
Jegstrupvænget 159 
Tlf.: 20 98 66 64
Telefontid: (17 - 18)
ansvar2@vaengerne.dk

Ansvarsområde 4:
blad og hjemmeside
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
ansvar4@vaengerne.dk

Sekretær: 
Jan Smidstrup
Jegstrupvænget 599
sekretaer@vaengerne.dk

Ansvarsområde 1: 
Næstformand, samt vej-
ledning angående forhold 
mellem grundejer og myn-
digheder. 
Elisabeth Orbansen
Skovgårdsvænget 194 
ansvar1@vaengerne.dk

Ansvarsområde 3:
arrangementer
og udlejning
Daniella Doktor 
Jegstrupvænget 567
ansvar3@vaengerne.dk

1. Suppleant:
Henrik Henriksen
Jegstrupvænget 613
suppleant1@vaengerne.dk

2. Suppleant:
Giuseppe Coco
Skovgårdsvænget 542 
Tlf.: 40 92 46 94
suppleant2@vaengerne.dk

Bestyrelsen

Kontingentindbetaling til Grundejerforeningen Vængerne:
Omkring 85% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via beta-
lingsservice. Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet pt. kr. 1.200 
pr. år hermed bliver indbetalt automatisk til grundejerforeningen på sidste betalingsda-
to. Herved undgås for sen 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.

Mvh. Erling Brockhoff 
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TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne

Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg 

tranbjerg@home.dk

facebook.com/hometranbjerg

Tlf. 86 29 07 11

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Boligsalg i Tranbjerg?

Så er det home du skal have fat i

Ifølge boligsiden.dk har home i Tranbjerg den korteste salgstid blandt de tre 

bedst sælgende ejendomsmæglerforretninger i området. Kort sagt; home er 

byens hurtigste top tre mægler set over de seneste 12 måneder i 8310. 

Skal vi også sælge din - og gerne lidt hurtigt? 

Ring til Henrik på telefon 8629 0711 eller scan QR-koden - og kom videre.

Henrik Vesti Gottschalck
Salg & vurdering
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Fastelavn 15. Februar 2015
På vegne af bestyrelsen vil jeg sige tusinde tak for en sjov fastelavnsfest på Grønløkke 
Skolen.
Der kom 25 fl otte udklædte børn.
Til fastelavnsfesten blev der serveret fastelavnsboller, kaffe/the & øl og sodavand.

Der var 4 tønder i forskellige aldre.
Tak for en god søndag.
Vi ses næste år.

Rigtig god dag.

Daniella Doktor
Bestyrelsesmedlem – 
Arrangementer & udlejning

0 til 4 år 
Dronning Felix Jegstrupvænget 275 
Konge Josefi ne Skovgårdsvænget 314 

5 til 8 år 
Både dronning og 
Konge Emil Skovgårdsvænget 214

Årets katte dronninger og katte konger blev: 

8 til 14 år 
Både dronning og 
Konge Jonathan Skovgårdsvænget 500 

Voksne 
Dronning Jesper Jegstrupvænget 277
Konge Henrik Skovgårdsvænget 214
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Butiksbygning - Orholt Allé

Bestyrelsen fi k i oktober måned 2014 en henvendelse fra bygge-
fi rmaet Bofo-concept der har planer om at total renovere de gamle 
butikslokaler på Orholt Allé. Inden de går igang vil de dog have 
grundejerforeningen til at afstå fra brug af en klausul i deklara-
tionen for området.
De oplyste på et møde med bestyrelsen, at mulige emner, for ny 
brug af bygningen kunne være: 

 * En rigtig god bager, der i forbindelse med butikken lavede 
café og ude servering. og/eller

 * En kvalitets slagter med lækre take away retter til en 
fornuftig pris.

 * Eller et fi tness/sundheds center med tilknyttede behand-
lere.

Bestyrelsen er enige i, at bygningerne og området trænger til en 
kraftig renovering, og afviste ikke forslaget, men bad Bofo-concept 
fremsende et konkret forslag, som vi kunne tage med til drøftelse 
på generalforsamlingen den 26. marts 2015.
Vi har endnu ikke modtaget noget materiale, som kan danne grund-
lag for en drøftelse på generalforsamlingen, men har istedet via en 
hjemmeside erfaret at der pr. 1. maj 2015 åbnes et fi tness center 
i lokalerne. Bestyrelsen forventer at den fremtidige anvendelse af 
bygningen vil blive drøftet på den kommende generalforsamling, så 
mød frem og giv din mening om anvendelsen af bygningen.

Red.
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Aktivgruppe i Vængerne til 
forskønnelse af området? 
Er du frisk på at give en hånd med til lidt praktisk arbejde? 
Og har du ikke noget imod at møde din genbo en ny uformel sammenhæng?
Er du evt. efterlønner eller pensionist?

Der er en række mindre opgaver i området, som med fordel kan løftes i fælles-
skab af beboerne. Området kan få et løft samtidig med at du lærer din nabo 
eller genbo at kende på en ny mode. Der vil selvfølge være tid til en kop kaffe 
samt en bid brød.

Interesseret?
Kontakt Giuseppe Coco på tlf. 40 92 46 94
Opstartsmøde:
Mandag den 23. marts 2015 kl. 10 ved institutionen Skovgårdsvænget 600.
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danbolig Andersen & Partnere
Statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE · Viby Torv 4 · 8260 Viby Torv · tlf. 8611 0044 · viby-j@danbolig.dk · www.danbolig.dk
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Åbningstider for 
multibanen:

Hverdage samt søndag til kl. 21. Lørdag til kl. 18.
Vis hensyn til de nærmeste naboer. Brug af multibanen 

sker desuden på eget ansvar!

Og pas nu lidt på den og brug affaldsbeholderne!

Hjemmesiden
Service til medlemmer af Grundejerforeningen Vængerne.

Det kan i situationer være praktisk hurtigt at kunne få sendt infor-
mationer ud til medlemmerne af grundejerforening. Vi har derfor 
arbejdet på en løsning med nyhedsmail via hjemmesiden.

Vi vil derfor opfordre dig til at tilmelde din e-mail adresse til mod-
tagelse af nyhedsbrev.

Gå ind på hjemmesiden www.vaengerne.dk/om vængerne/om fore-
ningen/nyhedsbrev, og tilmeld dig.
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Generalforsamling 2015
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30
på Tranbjerg Lokalcenter

Torvevænget 3 (lokale 7 og 8)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning. (se side 6)
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse.   
  (se side 10)
 4. Godkendelse af revisor.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget for det kommende år. (se side 10)
 7. Fastlæggelse af kontingent. 
  (Bestyrelsen foreslår 1.200 kr. årlig (uændret)).
 8. Valg til bestyrelsen:
  a)  Kasserer for 2 år
    (Erling Brockhoff  - modtager genvalg)
  b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
    (Daniella Doktor  - modtager genvalg)
    (Steen Boye  - modtager genvalg)
    (Knud Dreier  - modtager genvalg)
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
    (Henrik Henriksen - modtager genvalg)
    (Giuseppe Coco  - modtager genvalg)
 10. Eventuelt.

Ad. punkt 5. Ifølge vedtægterne, er sidste frist for rettidig indsendelse af for-
slag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, den 15. februar.

Vel mødt! Bestyrelsen, 
Grundejerforeningen Vængerne 
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Beretning
For Grundejerforeningen Vængerne: Fra marts 2014 til marts 2015.
På bestyrelsens vegne. Ved formand Michael C. Knudsen.

Denne beretning for Grundejerforeningen omtaler de væsentligste ting fra 
året der er gået. Den bliver suppleret med en mundtlig beretning på general-
forsamlingen.

Blandt de væsentlige ting der er sket i den forgangne periode, er jo at der 
blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 4. september, hvor den 
samlede siddende bestyrelse valgte at gå af. Og at der som følge af dette 
skulle vælges en helt ny bestyrelse.
Det medfører dermed at det er vanskeligt i denne beretning at komme kon-
kret  ind på noget af det, der skete i første halvdel af denne valgperiode. Dog 
skal det nævnes at den tidligere bestyrelse ikke bare kastede håndklædet i 
ringen men sørgede for at der var fulgt op på de forpligtigelser grundejerfor-
eningen havde indtil den ekstraordinære generalforsamling. Og for vedlige-
holdelse af områderne blev der sørget for at arbejdet blev videreført for re-
sten af året. Så på denne måde er der ikke blevet forsømt noget. Endvidere 
skal det nævnes at den tidligere kasserer Kurt Hansted har gjort meget for 
at hjælpe med overtagelsen af kasserer området. Men på trods af dette, har 
det været en meget stor mundfuld at overtage området, ja i det hele taget at 
blive godkendt i banken og bruge kooperative netbank i Nordea.

Desværre var nytåret lidt hårdt for vores område, da det blev udsat for noget
der ikke bare kan kaldes nytårsløjer, men hærværk. Det gik især ud over 
mange lamper der blev så slemt beskadiget at de udgjorde en sikkerhedsri-
siko.
Det blev derfor meldt til Energimidt som hastesag. Til nu er fl ere af de beska-
digede lamper udskiftet med mere hærværks-modstandsdygtige af slagsen. 
Men det var ikke kun lamperne det gik ud over. Der var også en del skralde-
spande der fi k besøg af et kanonslag. De fl este kunne bringes tilbage i hel 
stand, men et par stykker skal helt udskiftes. De spande vi har er desværre 
udgået af produktion så vi måtte fi nde en anden model som kommer hjem i 
uge 12.

Angående vinterbekæmpelsen meddelte vores gartner desværre, at han ikke 
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Medlemsarrangement: 

Rundvisning på 
Aarhus Bryghus samt 

prøvesmagning
Onsdag den 8. april kl. 18.00

Gunnar Clausens Vej 26, 8260 Viby J. 
NB.: Tilmelding nødvendig ! 

Grundejerforeningen Vængerne inviterer i samarbejde med Aarhus 
Bryghus på rundvisning og prøvesmagning af øl. 
Efter seancen vil der være 3 stk. smørrebrød med øl /vand samt 
mulighed for at købe Bryghuset’s produkter. 
Arrangementet varighed er ca. 2 timer. 

Billetpris: 
Rundvisning, prøvesmagning og spisning inkl. øl/vand til maden: 
125,00 kr. 

Billetsalg var den 16 & 17 marts (meddelt i løbeseddel).
Fik du ikke købt billet, men gerne vil deltage i besøget, kan du på 
hjemmesiden under Arrangementer, se om der er ledige pladser.
Her vil der også være oplysning om hvorledes du kan købe billet.

Daniella Doktor
Jegstrupvænget 567 

NB.: Der er 40 billetter og arrangementet er kun for foreningens 
medlemmer, hvilket bedes respekteret.

Du kan se mere om bryghuset på www.aarhusbryghus.dk 



14 V æ n g e r n e  |  1 |  2 0 1 5

Sankt Hans
Bestyrelsen er i fuld gang med 
at planlægge årets Sankt Hans-
fest med bål og underholdning 
tirsdag den 23. juni  2015.

Til at stå for den musikalske un-
derholdning er der truffet aftale 
med
The Swinging Dixies.

Nærmere oplysninger vil blive ud-
sendt og komme på foreningens 
hjemmeside www.vaengerne.dk

7V æ n g e r n e  |  1 |  2 0 1 5

længere kunne påtage sig opgaven. Det medførte at vi måtte fi nde en anden 
udbyder hvilket betyder at sne og is bekæmpelse desværre bliver til en hø-
jere pris end budgetteret. Og da vi har haft sne/is bekæmpelse 14 gange i 
december og 18 gange i januar har vi stort set brugt de penge der var sat af.

Ud over den normale vedligeholdelse har vi fået beskåret græskanter på 
ca. 2 km. fl isegang. Og der er bestilt ral til to stier i Skovgårdsvænget, der vil 
blive kørt på når jorden ikke længere er så blød.

De resterende stier vil få kørt ral på når varmeværket er færdige med ud-
skiftningen af rør.

Der er blevet udskiftet nogle fl iser i området, det er sket i Skovgårdsvænget
på strækningerne fra nr. 10 til 14 og 198 til 228. Ligeledes er der skiftet 
fl iser i Jegstrupvænget på strækningen 211 til 227.
Endvidere er der lagt nyt asfalt på mellem fl iser og kantsten, på en stræk-
ning i henholdsvis Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget.
Legepladserne i området trænger til en kærlig hånd, hvilket vi påtænker i 
den nye periode og i den forbindelse måske lidt fornyelse af legeredska-
berne.
Derfor har vi som prøve hjemkøbt en ”gynge rede” som vil blive hængt op på 
en legeplads midt i området.
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I bestyrelsen har vi igen taget ideen om en stor fælles legeplads midt i om-
rådet op. Der er kommet fl ere børnefamilier til og der er jo også en hel del 
børnebørn. Derfor har vi kigget på fl ere muligheder der kunne være interes-
sante.
Vi mener at hvis det er økonomisk forsvarligt, uden kontingent stigninger, og 
med den rette placering, vil være et stort aktiv for vores grundejerforening, 
med en sådan legeplads. Derfor vil vi gerne have en debat omkring dette 
emne for at høre holdningen om en sådan legeplads.

På arrangement området har der været afholdt to arrangementer en juletræs-
fest og en fastelavnsfest. Juletræsfesten var der ikke megen forberedelses-
tid til, men vi blev enige om at det skulle prøves.  Men på grund af den korte 
forberedelsestid kunne det kun lade sig gøre midt i december, hvilket er lige 
lovlig tæt på juleaften. Men der kom alligevel en rimelig tilmelding til at jule-
træet blev afholdt. Og det var en stor succes med juletræ, godteposer, mu-
sik, klovn og julemand. Det er helt sikkert noget vi vil gentage fremover, men 
for eftertiden bliver det den første søndag i december. Fastelavnsfesten var 
ligeledes en god oplevelse med 27 tilmeldte børn og dobbelt så mange voks-
ne. Der var tøndeslagning i fi re kategorier og som vanligt blev der gået lige 
så hårdt til voksentønden som til de andre. Der blev kåret kattedronninger og 
kattekonger og præmier til de to bedst udklædte. Og så skal det nævnes at 
Sankt Hans forberedelserne er i fuld gang.
På udlejningsområdet skal det nævnes at vi i containeren har fået sorteret 
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Balance for Vejfonden
   2014 2013
Aktiver

Aktier, Nordea, 984 stk.    70.799 70.897

Finansielle aktiver    70.799 70.897

Tilgodehavender   2.100 2.100
Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne   0 0
Bankindestående   1.757.448 1.737.396

Omsætningsaktiver    1.759.548 1.739.496

Aktiver    1.830.347 1.810.393

Passiver

Saldo, primo    1.807.930 1.730.857
Årets resultat    19.954 77.073

Egenkapital    1.827.884 1.807.930

Kortfristet gæld   0 0
Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne   2.463 2.463

Kortfristet gæld    2.463 2.463

Gæld    2.463 2.463

Passiver    1.830.347 1.810.393
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Resultatopgørelse for Vejfonden

 2014 2013 Budget 2014 Budget 2015

Renter og aktieudbytte 32.438 31.630 20.000 20.000
Overført fra 
grundejerforeningen 130.800 130.800 130.800 130.800
Kursregulering, aktier -98 17.614 0 0
Diverse indtægter 0 0 0 0

Indtægter 163.140 180.044 150.800 150.800

Forbrugt til vedligeholdelse 140.186 102.971 200.000 200.000
Administration 3.000 0 0 0

Omkostninger 143.186 102.971 200.000 200.000

Årets resultat 19.954 77.073 -49.200 -49.200
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og lavet liste over inventaret. Der at taget nye billeder af hvad der kan udle-
jes og lagt på hjemmesiden.

Grundejerforeningens blad Vængerne er udkommet 3 gange siden sidste 
ordinære generalforsamling. Udover løbende nyheder kan man i bladet se 
bestyrelsens sammensætning, samt de enkelte bestyrelsesmedlemmers 
ansvarsområde og e-mail adresser til kontakt.
I bladet bringes også oversigt over hvad foreningen har til udlån/udleje samt 
priser herpå.
Der er altid mulighed for, at grundejere kan komme med indlæg til bladet.
Indlæg fremsendes til redaktøren. Grundejerforeningens blad suppleres med 
en hjemmeside, på adresserne:
www.vaengerne.dk og www.vængerne.dk, hvor der er mulighed for alle, både 
beboere og andre, at søge informationer omkring foreningen og vores om-
råde.
Seneste blad kan læses her. En del tidligere udgaver af bladet kan også hen-
tes frem via hjemmesiden.
Kommende aktiviteter, samt status på udlån bliver oplyst her. Endvidere brin-
ges på hjemmesiden omtale og billeder fra afholdte arrangementer.
Hjemmesiden er blevet opdateret og har fået nyt udseende, og er nu også 
optimeret til brug fra tablets og smartphones.
Der arbejdes på en løsning med mulighed for tilmelding til nyhedsbrev via 
e-mail.
Det skal lige nævnes at de nye tider også er kommet til Tranbjerg. Vængerne 
er kommet på Facebook. Henrik har oprettet en gruppe som heder ”Vaen-
gerne Tranbjerg”  Dette er gjort i håb om at vores budskaber vil blive set af 
fl ere.

Her til sidst vil jeg lige nævne lidt omkring Orholtallé 10. Som jeg før har 
nævnt er et investeringsfi rma interesseret i at overtage bygningen for at ind-
rette nogle attraktive forretninger. Så langt så godt, men det er for dem en 
betingelse at vi ophæver vores servitut på bygningen for at det kan lade sig 
gøre. Hvilket vi på nuværende ikke er parate til. Så ind til videre ser det ud til 
at de nuværende ejere har lejet bygningerne ud til et fi tnesscenter.

Til slut vil jeg gerne sige, at efter en lidt turbulent start hvor vi lige skulle 
fi nde vores ben at stå på. Så har vi i bestyrelsen en god sammensætning og 
et velfungerende samarbejde. Og ser derfor med forventning frem mod de 
nye udfordringer i det kommende år.



10 V æ n g e r n e  |  1 |  2 0 1 5

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen Vængerne
 2014 2013 Budget 2014 Budget 2015

Kontingenter 654.000 654.000 654.000 654.000
Overført til Vejfonden -130.800 -130.800 -130.800 -130.800
Nettorenteindtægter 20.535 18.958 5.000 10.000
Annoncer 0 3.900 3.500 3.500
Teltleje 800 2.400 1.600 1.600
Udlejning af grill 100 100 0 100
Udlejning borde/stole 770 1.470 500 500
Diverse indtægter 625 391 0 500

Indtægter 546.030 550.419 533.800 539.400

Bestyrelseshonorarer 10.000 10.000 10.000 10.000
Kontorhold og lokaleleje 7.470 9.696 10.000 10.000
PBS-omkostninger 4.267 4.242 5.000 5.000
Corporate Netbank og Internet 2.407 1.586 3.000 3.000
Vedligeholdelse af inventar -1.854 10.036 15.000 15.000
Afskrivninger 0 0 0 0
Revision og advokatbistand 25.750 19.313 20.000 20.000
Bestyrelsesomk. og -møder 44.942 43.182 45.000 45.000
Inkassoomkostninger 375 0 2.000 2.000
Repræsentation 293 460 1.000 1.000
Forsikring 10.660 10.568 15.000 15.000
Generalforsamling 23.878 2.581 2.500 2.500
Tab pa restancer -2.400 1.800 3.600 3.600
Diverse omkostninger 0 156 1.000 1.000
Hensat jubilæum 10.000 10.000 10.000 10.000

Administrationsomk. 135.788 123.620 143.100 143.100

Vedligeh. grønt område, fast 188.088 181.750 188.000 195.000
Beskæring 9.450 8.500 15.000 35.000
Vedligeh. grønt område, løst 85 4.135 10.000 10.000
Vedligeholdelse, stisystem 38.425 4.380 45.000 25.000
Vedligeholdelse, multibane 29.792 113.930 40.000 40.000
Vedligeholdelse og afskrivninger,
legefaciliteter 9.688 3.400 10.000 10.000
Vandforbrug 17.844 709 12.000 0
Snerydning 15.289 13.249 30.000 30.000
Medlemsarrangementer 23.831 23.938 35.000 42.000
Bladdrift 13.846 14.328 15.000 15.000
Hjemmeside 5.123 2.548 15.000 10.000

Øvrige driftsomkostninger 351.461 370.867 415.000 412.000

Resultat 58.781 55.932 -24.300 --15.700
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Balance for Grundejerforeningen Vængerne

    2014  2013
Aktiver
Legeplads    0 0
Telt    0 0
Anlægsaktiver    0 0
Bankindestående    822.168 702.571
Andre tilgodehavender   3.919 3.900
Periodeafgrænsningsposter   60.000 61.738
Mellemregning Vejfonden   2.433 0
Restancer   0 2.400
- heraf hensat til imødegåelse af tab   0 2.400

Omsætningsaktiver    888.550 768.209

Aktiver    888.550 768.209

Passiver
Saldo, primo    726.444 670.512
Årets resultat    58.781 55.932

Egenkapital    785.225 726.444

Leverandører af varer og tjenesteydelser    78.525 31.764
Anden gæld    20.000 11.264
Periodeafgrænsningspost   4.800 1.200
Mellemregning Vejfonden    0 -2.463

Kortfristet gæld    103.325 41.765

Gæld    103.325 41.765

Passiver    888.550 768.209

Vejstykke i Jegstrupvænget repareret efter olieudslip


