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Vinterfest  
d. 26/1-19 kl. 18.00 
Endelig kan vi feste igen i Finnebyens 
forsamlingshus. Fri entré. Vi tager som 
altid rigeligt mad med til fælles buffet og egne drikkevarer og 
service. Dørene åbnes kl. 18.00 og vi spiser kl. 18.30. Der vil 
være børnebod med sodavand og chips. Man er velkommen til 
at bage en kage til kaffen, som grundejerforeningen står for. Vi 
søger et danseband eller en DJ, så vi som altid kan få danset 
igennem. Der kan vises film for børnene i kælderen. 
Søndag kl. 10.00 er der kaffe og morgensang til dem der vil 
hjælpe med oprydningen. 

Generalforsamling d. 14/3-19 
Kl. 18.00 har du nu mulighed for at få indflydelse!
Vi har fået så mange dejlige børnefamilier i Finnebyen de 
seneste år og vi søger nye unge kandidater til bestyrelsen, med 
friske idéer og gode intentioner. Der er god plads til at stille op 
til en bestyrelsespost, så kom og få lækker smørrebrød og få 
indflydelse og medejerskab på generalforsamlingen. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab og budget  
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg til bestyrelse  
6. Indkomne forslag 
7. Finnebyens initiativpris overrækkes 
8. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal 
sendes til bestyrelsesformanden senest 8 dage inden mødet  
d.  d. 14 .03.19 (jesper@moesboel.dk). 
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AKTIVITETER  
for medlemmer - sæt X nu 

Vinterfest  
Lørdag d. 26/1-19 kl. 18 

Spiller du er instrument og har 
nogle at jamme med, så 
mangler vi lidt musik at danse 
til. 

Fastelavn  
Søndag d. 3/3-19 

Hvis nogen stå for Fastelavn, 
bakker foreningen økonomisk 
op som altid. 

Generalforsamling  
Torsdag d. 14/3-19 

Vi er nu 88 medlemmer af 122 
og vi håber I vil komme og få 
indflydelse på 
generalforsamlingen og evt. 
stille op til en post i 2019-20. 

Skt. Hans  
Mandag d. 24/6-19 

Sommerfest  
Lørdag d. 17/8-19 

Æblemosteri ? 

Lanterneoptog og 
Mortens aften  
Søndag d. 10/11-19
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Hvorfor være medlem af 
Grundejerforeningen? 
Vi er i 2018 kommet op på 88 medlemmer ud af 122 og 
glædes over at vi er så mange, der værner om fællesskabet og 
ser værdi i at stå sammen om vores lille oase midt i Aarhus. 
 

Indflydelse:  
Vi kan tale med en stemme i.f.t. kommune og andre instanser 
Lokalplanen som tog flere år og mange møder alt lave, så vi kunne 
se os selv i den. Støjmurene, som ikke havde stået ved Ringvejen 
uden grundejerforeningen. Demonstration over ‘Det farlige kryds’ 
Paludan-Müllersvej/Ringvejen. Asfalterede nedkørsler fra 
Ringvejen til stikvejene i Lille Finneby. Opkørselsrampe fra cykelsti 
langs Ringvejen til Bornholmsvej. Fodgængerhellen på Paludan-
Müllersvej. Fælles aftaler med nedgravet fibernet, rabataftaler på 
maling, leje af Forsamlingshuset, adgang til Spejderhytten osv.  

Solidaritet:  
Vi hjælper hinanden i stort og småt. 
Se læssevis af eksempler i FB-gruppen. Grundejerforeningens 
grejbank, hvor man kan leje festtelte o.m.a. Vi har fantastisk 
Nabohjælp. Hjemmesiden er p.t. under rekonstruktion, men når 
den kommer op igen, er der masser af viden (bl.a. om Finnehuse) 
at hente der. 

Samvær:  
Vi gør ting sammen på festlig vis og på tværs af alder, status og 
køn. 
Listen over aktiviteter er lang, se på hjemmesiden eller i 
Finneposten, men bl.a. kan nævnes: Vinterfest, fastelavn, Sct. 
Hansaften, sommerfest, æblemosteri, lanterneoptog og 
Mortensaften. Fra tid til anden har der været fællessang, foredrag, 
sangkor, fællesspisning o.m.a. I Finnebyen har der altid boet en 
del musikfolk, som ofte leverer musikalske bidrag til fester og 
sammenkomster. 

!  Det hele medvirker til, at vores område og hvert enkelt hus er 
attraktivt bl.a. overfor potentielle købere og det giver os taletid, 
hvis vi har brug for vores stemme skal høres fx i pressen eller ved 
instanser. 
<— Så meld dig ind i dag, hvis du ikke allerede er medlem.
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Formand Jesper Moesbøl, 
Arnagervej 7, har en plakat 
liggende til medlemmer, der 
endnu ikke har fået en 50 års 
jubilæumsplakat, med de smukke 
kulørte indgangspartier. 

Aarhus hyggeligste 
Grundejerforening 

Hvis du ønsker at deltage i 
grundejerforeningens hyggelige 
arrangementer, at være en del af 
fællesskabet og herigennem 
oppebære det attraktive niveau 
Finnebyen har, så kan du nå at 
betalte kontingent for 2019 inden 
generalforsamlingen og dermed 
have ret til at stemme og evt. 
Stille op som bestyrelsesmedlem: 
 
300 kr. pr. husstand 
150 kr. for pensionister 
 
Husk!  Vejnavn + nr.  
 
MobilPay: 29426881 
Bank: reg. 6180 konto 0008130302  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