
Finneposten 4. april 2017

Generalforsamling d. 16/3-17 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent 
 Kjeld Hansen fra lille Finneby, blev valgt til at styre slagets gang og 
 Marianne Nielsen blev valgt til referent. 

2. Formandens beretning 
 Formand Rikke Lund Gade havde endnu i år lavet et flot, levende 

Power-point show, hvor hun berettede om bestyrelsens mange 
arrangementer i året der er gået. 
 

3. Godkendelse af regnskab og budget 
 Vores kasserer Birthe Steinson gennemgik regnskabet suppleret af 

vores revisor Knud Dall, som i år bidrog med et overblik over 
medlemsudviklingen de sidste 10 år, samt en positiv kommentar til 
grundejerforeningens midler.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen - økonomien ser pæn ud 
med 43.475 kr. indestående banken.  

4. Kontingentfastsættelse 
 Vi holder fast i de nuværende priser, som er 300 kr. per husstand, 

150 kr. for pensionister. I 2016 havde vi 77 medlemmer ud af 122 
husstande. 
Der blev igen i år i forsamlingen foreslået, at gøre en indsats for at 
få flere medlemmer.

5. Valg til bestyrelse  

o I år valgte Rikke Lund Gade og Poul Kragelund at fratræde bestyrelsen. 
Birthe Steinson træder ligeledes ud af bestyrelsen, men ønsker dog stadig at 
fortsætte med ansvaret for grundejerforeningens regnskab.

o Charlotte Rytter fra Østerlarsvej, Jesper Moesbøl fra Arnagervej og Lars 
Rønnov fra Rytterknægten, blev valgt ind i bestyrelsen.  

o Thomas Jäger, Anders Lynggaard, Kristine Dupont og Marianne Nielsen 
fortsætter deres virke i bestyrelsen.

            fortsættes…
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Skt. Hans Aften  
Fredag d. 23/6-17 

Sheltret på Vestereng, danner 
igen i år rammen for 
Finnebyens Skt. Hans bål.  
Vi håber det bliver tørvejr i år 
og at rigtig mange dukker op, 
børn som voksne. Mere info 
om heks senere… 

Sommerfest  
Lørdag d. 19/8-17 

Sæt stort X i kalenderen denne 
dag, som fx kan komme til at 
byde på ‘Running brakfast’, 
‘Tour de Finneby’, Lopper, 
Tovtrækning og meget andet.  
Mere info senere.  

Børnefest 

Der afholdes børnefest i 
Forsamlingshuset, med musik, 
dans og diskolys. Forældre er 
henvist til kælderen, eller også 
må de blive hjemme :) 
Dato og mere info fra arr. 

Æblemosteri  
Søndag d. 29/10-17 

Vi juicer igen vores dejlige 
æbler fra haven. Alle er 
velkomne. Husk sommertid slut.
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Fortsat… 

o Knud Dall blev genvalgt til revisor og Henrik Andersen til revisor 
suppleant

Bestyrelsen konstituerer sig selv til deres første bestyrelsesmøde d. 23/3-17

6. Finnebyens initiativpris
Finnebyens initiativpris gik i år til Funky Finneby Folks for, år 
efter år, at levere super god musik og underholdningen til 
Finnebyens fester. 
Bandet består af Jeppe Seirup, Kristian og Vibeke Tylén, Poul 
Henning Krogh, Torben Jensen og Henrik Pedersen.    TILLYKKE!
Der var dog ingen tilstede til at modtage prisen, men står nu hos 
Henrik Pedersen og må herfra gå på omgang ☺

6. Indkomne forslag 
Leif Nielsen fra Sandvigvej kom med et forslag om, at gøre en indsats for at 
forbedre muligheden for at komme sikkert over Hasle ringvej. 
Herudover kom der en opfordring fra Claus Rytter om, at tage stilling til 
Finnebyens telts tilstand. 

Kort fra konstituerende bestyrelsesmødet d. 23/3-17
Bestyrelsesposter og roller er fordelt således: 
Formand + Formel kasserer: Thomas Jäger - Reel kasserer Birthe Steinson 
Næstformand: Anders Lynggaard 
Suppleant: Lars Rønnow  
Sekretær: Referent Jesper Moesbøl, Finneposten Charlotte Rytter,  
Website: Kristine Dupont, Charlotte Rytter 
Finnepostens uddeler: Birthe Steinson, Marianne Nielsen 
Revisor: Knud Dall - Revisorsuppleant: Henrik Andersen 
Derudover blev der drøftet aktiviteter, grejbank, cykeltur, telt- og 
stilladsindkøb, 70 års jubilæum mm. 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt d. 2/5-17 hos Jesper på Arnagervej 7.

Finneposten… Har du noget på hjertet?
Har du et hus til salg? Afholder du ølsmagning? Søger du en 
barnepige? Tilbyder du hundeluftning? Udstiller du kunst? eller 
vil du noget helt andet, stort som småt? Så skriv endelig til 
ckrytter@gmail.com eller kom forbi Østerlarsvej 5 med din 
‘annonce’, vi bringer gerne dit budskab ud.
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Aarhus hyggeligste 
Grundejerforening 

Hvis du ønsker at være en del af 
fællesskabet i 
grundejerforeningen og deltage i 
arrangementerne, men endnu 
ikke har fået betalt kontingent i 
2017, så kan du stadig nå det:  
 
300 kr. pr. husstand 
150 kr. for pensionister 
 
Kontant: Birthe på Finnedalsvej 2 
MobilPay: 29426881 
Bank: reg. 6180 konto 0008130302 
Husk!  Vejnavn + nr.  
 
Birthe Steinson, Finnedalsvej 2, 
har en plakat liggende til dig, der 
endnu ikke har fået 
jubilæumsplakaten, med alle de 
smukke kulørte facader på.  
 
Finnebyen har en artikel med 
flere portrætter (4 1/2 side) med i 
magasinet ‘Aarhus Panorama’ i 
marts/april udgaven. Magasinet 
ligger også hos Birthe + rundt på 
caféerne i Aarhus. 
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