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Generalforsamling
Onsdag den 11.3.1992 holdt 
grundejerforeningen general
forsamling i børnehaven. Forlø
bet var - i overensstemmelse 
med vedtægterne - som følger.

"">4.. Valg af dirigent:
et blev Finn Kolling, som le

dede aftenens forløb med 
myndighed og humor.

B. Beretning om foreningens 
tilstand og virksomhed
Bestyrelsens beretning var - for 
overskuelighedens skyld - dis
poneret i de 10 nedenstående 
punkter

1. Bestyrelse
- politik
Her redegjordes for bestyrel
sens sammensætning og poli
tik, som i det væsentligste går 
på at varetage beboernes inte
resser, uden at ulejlige dem alt 
for meget, at underholde dem 
og deres børn med fester og an
dre arrangementer samt at skaf- 

; dem fordelagtige tilbud på 
det ene og det andet.

2. Legepladsen ved børneha
ven - den forventes stadig at 
blive lagt sammen med børne
havens legeområde som et sam
let hele, åbent for alle børn 
uden for børnehavens åbnings
tider. Men det tager sin tid.

3. Medlemstilbud
Finnehus-brædder var der in
gen, der havde brug for, sne 
havde det også været skralt 
med.
Men stigen, fræseren, flishug- 
geren og højtryksrenseren hav
de det fint, og blev også brugt, 
mest dog om sommeren.
En snak om afbrænding af ha- 
veaffald mundede ud i, at den 
ilags kunne man bedst foretage 
i en forhenværende olietønde,

der var forsynet med de for
nødne huller. Bestyrelsen har 
derfor hjemtaget tilbud på så
danne. Vi kan få dem til kr. 65,
- og så er det endda inklusiv 
udbringning til et eller to cen
trale steder i Finnebyen. Afle
ver medfølgende kupon og be
løbet til Knud eller Manna, se
nest onsdag d.22.4.1992., så 
skaffer vi varen.
Rensning af brønde i rendeste
nene på de private veje er des
værre - men ikke overraskende
- en privat sag. Også her har 
foreningen fået et godt tilbud: 
75 kr. pr stk, hvis der er mindst 
10 brønde, der skal renses i om
rådet .
Her benyttes ingen ku p on , 
men giv besked til Knud om 
brøndens præcise beliggen- 
dehd, og aflever beløbet samme 
sted: senestonsdag  
d.22.4.1992..

4. Sommerfest
Lørdag den 8.8. er dagen, hvor 
det sker. I år også med eget 
Finneby-band. Og igen i børne
haven, som vi har et godt sam
arbejde med: Vi bruger deres 
lokaler, til gengæld har de vo
res børn. Reservér datoen!

5. Arrangementer
Bustur til Tyskland var der ikke 
i '91, da der var ringe deltagelse 
i '90.
Så afholdtes der et julebørne- 
pasnings-arrangement i børne
haven, hvor alle sejl var sat til, 
med optræden af tryllekunst
ner, masser af boggaver, slik, 
sodavand, samt kaffe og gi. 
dansk til de, der blot er unge af 
sind. Det var dyrt, og der kom 
kun ca. 20 børn; det var for få, 
der havde glæde af arrange
mentet, så vi besluttede, ikke at 
lave fastelavnsfest. På forsam
lingens indstændige opfordrin
ger, og under forudgående

trusler om paladsrevolution 
(som dog udeblev) lovede be
styrelsen dog at genoptage fas
telavnsfesten, mod at beboerne 
til gengæld lovede at komme 
med deres børn.
Endvidere viste der sig at være 
bred interesse, både blandt 
unge og gamle, for en

Sangaften
som vil blive holdt:
Tirsdag 12.5 kl. 19.30 
i Spejderhytten, under medvir
ken af Gunna Knudsen, musik
pædagog, ansat ved Folkemu
sikskolen. Medbring højskole
sangbøger, hvis I har. Forenin
gen giver et lille glas til at smø
re stemmebåndene, og så vil 
Gunna Hansen lede sangen og 
fortælle om Aakjær, Carl Niel
sen, og de forårssange, der også 
skal synges.

Endvidere blev der orienteret 
om en

Stor forårsudflugt
som bliver
lørdag den 9.5., med afgang kl. 
10.00 fra Forsamlingshuset, og 
hjemkomst ved 17-18-tiden. Re
servér datoen. Medlemmerne 
med børn, forældre, men helst 
ikke hunde, vil i bus blive 
transporteret ud i det blå (og 
grønne). Endvidere kan her 
oplyses, at:
- Der vil blive overraskelser, 
mulighed for en spadseretur i 
noget af Jyllands dejligste na
tur, besøg på en af egnens store 
gamle seværdigheder, og vi 
skal også have tømt de mad
kurve, som hver familie selv 
medbringer. Det sidste vil ske 
på et sted, hvor der er mulig
hed for at købe kaffe m.m. Tu
ren er tilrettelagt, så alle mel
lem 0 og 100 kan være med.
Der er selvfølgelig udgifter for
bundet med en sådan tur: Be

styrelsen har imidlertid beslut
tet at yde et tilskud til turen, så
ledes at de samlede transpor
tudgifter bliver overkommelige 
for den enkelte familie. Ved af
levering af betaling til Knud el
ler Nanna senest onsdag 
d.22.4.1992, kvitteres der på 
den kupon, der er vedhæftet 
denne Finnepost, hvorefter ku
ponen gælder som billet.
Men tilbage til generalforsam
lingen:

6. Huller i asfalten
Der er indgået en form for for
lig med kommunen, så forenin
gen og kommunen i fællesskab 
får løst problemerne.
I forbindelse med nedgravning 
af nye telefonkabler i Lille Fin- 
neby er der pålagt et lag asfalt, 
som er særdeles groft og ude af 
niveau. Det er imidlertid ikke 
det endelige lag, som vil blive 
lagt på af Jysk Telefon eller de
res entreprenør, når vejrliget at
ter tillader det. Hvis der til den 
tid er problemer, må man ufor
tøvet henvende sig til et med
lem af foreningens bestyrelse.

6. Stier i 
Lille Finneby
Stierne fra Ringvejen ned til de 
private veje har længe været i 
en ringe stand. Århus Amt 
vedligeholder Ringvejen for sta
ten, som ejer vejen. Den ene sti 
viste sig at være privat, den an
den statsejet, ihvertfald det skrå 
stykke. Men i amtet var man 
flink, og lovede at gøre noget 
ved begge stier.

8. Biblioteksnedlæggelse:
Vi opgiver kampen, da det la
der til, at vor borgmester i sin 
uendelige visdom agter at lade 
huset forfalde i et års tid, frem 
for at lade os anvende eller 
købe det.



9. Fællesråd Århus Nord og 
Fællesråd Århus Vest.
I det første ér vi repræsenteret; 
det er nu mest et organ, de en
kelte medlemsorganisationer 
kan bruge, når de har brug for 
at stå med stor opbakning over 
for politikerne. Men det sker jo 
også. Desuden virker en del af 
arbejdet mere parti- end lokal
eller græsrodspolitisk. Det er 
også i orden, når bare man ved 
det. Så vi lader os også repræ
sentere i Fællesråd Århus Vest.

10. Træfældning
Ladende hånt om en tidligere 
mundltlig aftale var kommu
nens folk fomylig, tildels efter 
anmodning fra en grundejer - 
ikke medlem af foreningen - 
gået grassat med deres motor
save i Ringvejens skel til Finne
byen. Man kaldte det 'udtyn
ding': Det bestod i at alt over 2 
meter blev fældet, endda ud for 
en ganske sagesløs grundejers 
grund.
Ved henvendelse til sjakbejsens 
overordnede på rådhuset blev 
attentatet indstillet, og der er 
nu indgået en skriftlig aftale, 
som vi går ud fra, kommunen 
vil respektere, gående ud på, at 
kommunen intet foretager sig 
med disse træer uden efter for
udgående aftale med grunde
jerforeningen.
Vi må se med stor alvor på mis
handlingen af denne bevoks
ning; sagen e r , at den udgør en 
væsentlig del af det fælles mil
jøværn mod ringvejens larm og 
forurening, som fra starten har 
skullet indgå i beskyttelsen af 
kvarteret.
Det er således ikke op til den 
enkelte grundejer, hvad der 
skal ske.

11. Lokalplanforslag
Bestyrelsen fik foreningens op
bakning til at støtte partiet 'de 
rød-grønnes' indsigelse. 
Lokalplanen muliggør Århus 
Firmasports mastodont-anlæg i 
Vestereng. 'De rød-grønnes' 
indsigelse foreslår, at man luk
ker Paludan-Miillersvej ved 
hundetræningscenteret, så der 
ikke længere bliver forbindelse 
på dette sted mellem Ringvejen 
og Herredsvej.
Og det var beretningen, som 
blev modtaget med klapsalver.

C. Regnskab
Regnskabet blev godkendt med 
en bemærkning om, at forenin
gen lige så godt kunne nedskri

ve sine aktiver (flishugger, fræ
ser m.m.) på normal vis, så vi 
ikke fortsat slæber rundt med 
en stor fiktiv formue. Det vil 
ske.

D. Kontingent
Blev på bestyrelsens forslag 
uændret: 100 kr. for pensionis
ter, 150 for alle andre.

E. Valg
Rie og Margit og Lars var på 
valg, og alle tre villige til at 
modtage genvalg. Lene, som 
egentlig sad på en l. suppleant
plads, var nødt til at trække sig, 
grundet arbejde. Resultatet 
blev, at de tre blev genvalgt, 
mens Inge-Lise overtog Lenes 
plads, og Erik rykkede ind på 
Inge-Lises 2. suppleantplads. 
Det har ikke den store betyd
ning, da alle arbejder med. I 
stedet for Thagaard, som blev 
takket for sit mangeårige arbej
de for foreningen, valgtes Ove 
Bank Nielsen, og som revisor
suppleant Søren Clausen, mens 
Søren Sørensen blev siddende 
som revisor.

Bestyrelsen ser herefter således 
ud:
Forkvinde:
Margit Clausen,
Neksøvej 2 
86 16 33 00

Næstformand:
Nanna Hansen 
Sandvigsvej 3 
86 10 37 36

Kasserer:
Knud Veilin 
Sandvigsvej 3 
86 10 37 36

Bestyrelsesmedlemmer:
Rie Thomsen 
Rytterknægten 15 
86 10 12 05

Lars Rønnov 
Rytterknægten 21 
86 10 20 20

Suppleanter:
Inge Lise Sørensen 
Due Odde 6 
86 10 39 29

Erik Lomstein 
Due Odde 2 
86 10 53 71

F. Eventuelt
Foranlediget af en skorstens

brand fornylig diskuteredes 
kvaliteten af skorstensfejning 
og brandsyn. De tilstedeværen
de, der havde klager over dette, 
skrev sig på en liste hos for
kvinden, og såfremt andre 
medlemmer har oplevet at kva
liteten af dette arbejde lader no
get tilbage at ønske, bedes de 
henvende sig til forkvinden.

Om 6 år har Finnebyen 50- 
årsjubilæum. Det blev foreslå
et, at man starter en opsparing 
hertil. Det tog bestyrelsen til ef
terretning. Såfremt nogen har 
gode idéer til, hvad der skal ske 
til den tid, kan de henvende sig 
til bestyrelsen.

Foreløbig er en gruppe nedsat, 
som skal forsøge at få fat i (el
ler låne til kopiering) alt, hvad 
der findes af gamle billeder, 
avisudklip m.m. fra Finnebyens 
historie gennem årene siden 
1948. Så hvis I ligger med så
danne materialer, må I ikke 
tøve med at henvende Jer til 
Lise Bank Nielsen, Born- 
holdmsvej 11, Kjeld Hansen, 
Rytterknægten 19, eller for
kvinden.
Materialet skal dels danne 
grundstammen i et arkiv for 
Finnebyens historie, dels kan 
det bruges i et jubilæumsskrift 
til 50-årsjubilaset.

Finnebyfilmen bliver nu ind
spillet på video (VHS), og kan 
købes af medlemmerne. Fore
ningen får lavet en masterkopi 
(bedst mulige kvalitet), som 
gemmes. En sådan kan også 
købes af medlemmerne for 350 
kr. Endvidere kan man købe 
kopier af masterkopien; de er 
en tand ringere, men koster til 
gengæld kun kr. 115.
Benyt vedlagte kupon, som af
leveres til Knud og Nanna se
nest onsdag d.22.4.1992.

Nogle indbrud i Finnebyen for
anledigede en forespørgsel om 
bedre belysning på Paludan- 
Miillersvej, eller eventuelt be
dre belysning på stierne ud til 
vejen. Der har tidligere været 
indhentet tilbud på stibelys
ning på de private stier. Det 
ville have kostet kr. 250 pr. hus 
i Store Finneby, hvilket de fær
reste var parate til at betale. 
Forkvinden undersøger, om 
man kan få bedre lys på Palu- 
dan-Miillersvej.

Hermed slut på referatet af gen
eralforsamlingen i Finnebyens 
Grundejerforening, onsdag den
11.3.1992.

Venlig hilsen, og god påske! 
Bestyrelsen.



Bestyrelsesberetning 
Hovedpunkter

Af praktiske hensyn og for overblikkets skyld har vi disponeret 
bestyrelsens beretning for år 1992 i nedenstående punkter; der kan 

danne udgangspunkt og dagsorden for den efterfølgende debat.

1. Konstitueringsform - møder - politik

2. Legeplads ved børnehaven

3. Medlemstilbud: Brædder, snerydningsforsikring, stige, fræser, 
kompostkvæm, højtryksrenser.

4. Sommerfest (vin, musik, samarb. med børnehaven)

cro. Bustur (efterår), julehygge, fastelavnsfest og 
overraskelsesudflugt.

6. Huller i asfalten

7. Stier i Lille Finneby

8. Biblioteksnedlæggelse
o

9. Fællesråd Arhus Nord

10. Træfældning

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Finnebyens Grundejerforening



Gr u n d e j e r f o r e n i n g e n .  Finneb yen.

Regnskab fra den 1-1-91. Til den 31-12-91.

Udgifter. indtægter.

1 - 1 — 91. B a n k i n des tå ende. 2,725,47,
1-1-91. Ciro. 3,4o5,47.
1-1-91. K as se behol dn ing. 2 1 6 , oo.
1991. Indkommen  Kontigent, 5o Stk. 6,45o,oo.
lo-2-91. Fastelav/nsfest. 9 1 7 , 5o.
lo-2-a l. B-ibliotek-Frimærker-Kuverter. 5 3 , oo.
2o-3-91. G e n e r a l f o r s a m l i n g .  53o,7o.
25-3-91. Texas Kompost Kværn. 4,489,6o.
12 /17-4-91 . Bib li ot ek Gauer. 2 7 9 , o5.
1 9 — 6— 91. Høj tr yk srense r.  2,79o,oo.
2 3 - 7 - il. Maling  Til Baren. 2 2 5 , oo.
lo — 8— 91. Sommerfest. 7,741 ,25. 1 , 4 4 2 , oo,
22-12-91. Ju le tr æs fest.  3,172,19.
1991. Udl ejnin g af Redskaber. 5 4 5 , oo,
1991. Bensin. 8o,oo.

31-12-91. B a nk indes tå ende. 
31-12-91. Ciro.
31-12-91. K a ss eb eholdn in g.

Balance,

9 i Anlæg sak t ive 
ii

Jordfr æs er

2o,328,19.

5 o o 8 , 9 7 . 
412,78. 

___122i 5o_.

2o,328 ,19

7 j o , j o 
7ou_, oo 

I b o o ,oo 
4489,oo 

Hø jt ry ksrens er  279o,oo

" Stigen
" Ko mp os t Kværn 
tf

Akt iver I o I 7 9 ,oo


