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Generalforsamling

Der var god stemning på generalforsamlingen d.25/3, hvor mange var mødt op. Vi er nu 
oppe på 96 medlemmer af Grundejerforeningen -  det er rigtig dejligt, men skulle vi ikke 
lige få de sidste med!!? Det er sikkert bare en forglemmelse eller giro-kortet der har 
forputtet sig, der skiller os ad... © ©

Der er godt gang i lokalplansarbejdet og det hårdtarbejdende udvalg (Benjamin 
Sibbesen, Uffe D. Hansen, Ninna Søndergaard. Ole Skou og Malou Svane) har alle mod på 
at fortsætte. Der bliver nok at se til i forbindelse med det store sygehus-byggeri, der varsler 
alverdens ulykker i vores baghaver; 4-sporet Paludan Miillersvej(?), fældning af de smukke 
egetræer(?) og meget meget mere. Ingen ved præcis hvor \ i står endnu, men det er da rart 
at være væbnet når man står over for så store kræfter.... Lidi og deslige er i hvert fald 
blevet holdt stangen på grund af planen, så det er jo  godt!

Det store emne var selvfølgelig vores fantastiske 60 års jubilæ um ]! Datoen er som før 
nævnt lørdag d. 23. august 2008 og vi glæder os til et brag af en fest!!! ©
Vi har lejet forsamlingshuset hele weekenden og har tilladelse til at stille et telt op på 
Bornholmsvej, sådan at vi også har parkeringspladsen til rådighed til hygge i løbet af 
dagen. Om aftenen kommer Beatles (som "sædvanlig” ©) og spiller op til dans.

Det bliver selvfølgelig ÅRETS fest, men vi har brug for en masse hænder og "hoveder” til at 
sikre successen! Derfor indkaldes alle interesserede til et PLANLÆ GNINGSMODE -  
m a n d a g  d .5 . m aj k l.iQ .3 0  ved Poul Erik Jørgensen - Rytterknægten 15 - (86101205) 
(Lise er så venlig at stille hus til rådighed -  tak for det!!)

Vi skal brainstorme.
• Hvad skal der ske om eftermiddagen, ? Marked, børneteater, oplæsning, musik, og 

div.optrin såvel børn som voksne, hop i reb, - lege, græskarkonkurrence....
• Hvordan med spisningen? Sammenskudsgilde, fælles salat skærings hygge om

eftermiddagen, grills.....
• Hvordan med Borddækning ?
• A n d et..

Vi skal organisere nogle grupper som tager sig af de forskellige opgaver.



Er du forhindret i at komme, men gerne vil hjælpe til med en opgave eller har ideer, så 
mail til Ole på lols@ nordkons.dk, så bliver du forbundet med gruppen der har med den
pågældende opgave.
ER der mon nogen der har en flipover vi kan låne til mødet?

Lille Finneby er plaget af trafik -  især parkerede biler på Rytterknægten -  der blev 
diskuteret forskellige løsningsforslag (lukning af Rytterknægten eller oprettelse af 
parkeringszoner) og der er udarbejdet og sendt et forslag til kommunen.

Om trafikken på Rytterknægten

Mit navn er Poul Erik Jørgensen og jeg bor på Rytterknægten 15. Jeg er nyvalgt medlem a f 
Finnbyens grundejerforenings bestyrelse. Jeg vil gerne ganske kort fortælle om en sag, der 
ligger mig på sinde, og som er en af grundene til, at jeg er gået ind i bestyrelsesarbejdet.
Det forholder sig sådan, at der her på Rytterknægten hersker nogle plagsomme 
trafikforhold. Vi har en heftig gennemkørende trafik Paludan Mullersvej - Rytterknægten - 
Hammerhusvej og omvendt. Desuden tjener Rrtterknægten som gratis parkeringsplads for 
de ansatte i den store erhversbygning hvor bla. Vestas holder til.
De nævnte forhold fik mig til at spørge mig for i kommunen, hvilke muligheder, vi har for 
at imødegå problemerne.

Herefter gik de slag i slag. Jeg foretog en lille privat undersøgelse. Rytterknægtens beboere 
blev alle spurgt hvordan de ville stille sig til

1) indførelse af parkeringszone med tidsbegrænset parkering
2) lukning af Rytterknægten mod Paludan Mullersvej

Alle var positive overfor p-zone under en eller anden form, og glædeligt nok fandt alle 
bortset fra LME og spejderne, at det ville være en god ide at lukke forbindelsen til Paludan 
Miillersvej.
Vi har haft et møde hvor hver af stikvejene i Lille Finneby samt hver ende af 
Rytterknægten var repræsenteret. Deltagerne var .Jens Hansen, Due Odde, Lise Rosendal, 
Finnedalsvej, Malou Svane, Hammer Odde. Rytterknægten var repræsenteret ved Lars 
Ronnov, Lene Jacobsen, Hans Erik Kristiansen samt undertegnede.

Mødet kunne konkludere tig.:

Vi har i dag "talt over hækkene" i Lille Finneby. Et meget stort flertal, er er enige om, at 
pege på den løsning, at lukningen a f Rytterknægten skal ske yderst mod Paludan 
M idlersvej. Der var ikke stemning fo r  at tilgodese FDF's og LME's ønsker. De to står helt 
alene mecl deres onske om at bevare den direkte forbindelse til Paludan Miillersvej.

Begrundelserne fo r  vores indstilling er flere:
- Vi ønsker, at Lille Finneby igen skal være et sted, hvor alle - ikke mindst born - kan 
fæ rdes trygt. Derfor skal den gennemkørende trafik elimineres. I  øjeblikket har vi en 
daglig strøm a f  gennemkørende trafik, der bruger Ham m erhusvej/Rytterknægten til at 
skære et hjørne.
- Vi ønsker, at undgå de farlige situationer, der tit opstår ved venstresving ind på  
Rytterknægten og ved venstresving fra  Rytterknægten ud på Paludan Mullersvej.
- Vi ønsker en lukning fo rd i den vil bringe området på niveau med med den Store
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Finneby - trafikmæssigt ug miljømæssigt.
- Vi ønsker at kvarteret forbliver samlet uden, at de yderste huse så at sige vender 
ryggen ind mod os. Vi håber, at de to yderste huse på sigt atter vil finde funktioner, der 
indgår naturligt i Lille Finnebys miljø. Løvrigt syjies vi ikke, det hverken teknisk eller 
æstetisk er m uligt at etablere en lukning, der kommer LME's og FDF's ønske i møde. 
Trafikmæssigt vil det heller ikke fungere.
- Vi ønsker ikke, at Rytterknægten skal indgå som kanal fo r  den den stadigt stigende 
trafik på Paludan Miillersvej. Med den forventede udbygning a f  om rådet omkring 
Herredsvej forudser vi, at trafiktrykket på Paludan Mullers Vej - og dermed på vores lille 
vej - oges.
- Vi ønsker at få  stoppet benyttelsen a f Rytterknægten som parkeringsplads fo r  ansatte 
i den gule erhvervsbygning på den modsatte side a f Paludan Miillersvej. Den bygning er 
helt utilstrækkeligtforsynet m edp-pladser på sit eget område.
- Vi ønsker en fornuftig løsning på sagen i fødselsdagsgave. Finnebyen fy lder 60 i år.

En lukning a f  Rytterknægten yderst mod Paludan M ullersvej vil fa ld e f in t  i tråd m ed det 
samarbejde, der i øjeblikket er i gang mellem Finnebyens grundejerforenings 
lokalplanudvalg og kommunen om en bevarende lokalplan.
Finnebyen er et unikt boligkvarter. Ved en lukning mod Paludan M iillersvej kunne Lille 
Finneby - i lighed med Store Finneby - komme til at danne en enklave, hvor kun om rådets 
beboere har grund til at færdes. Det ville bringe området på niveau med med den Store 
Finneby - trafikmæssigt og miljømæssigt.
Det vil iøvrigt være hensigsmæssigt, at holde Paludan M iillersvej som facadeløs udenfor 
de lysregulerede kryds.
Vi tror på, at de trafikmæssige problem er en lukning vil medføre, er a f  et omfang, der 
trods alt er overskueligt.

I den tidlige fase havde jeg flere gange kontakt med en af kommunens folk, og han er 
underrettet om modets resultatet, både gennem mig og gennem formanden 
for Fællesrådet for Møllevang - Fuglebakken - Frydenlund - Charlottehøj, som Lille 
Finneby, som jeg også har talt med. Fællesrådet støtter ideen om lukning mod Paludan 
Miil ler vej.

Jeg vil gerne - for god ordens skyld - gøre opmærksom på, at dette initiativ kommer fra mig 
og ikke fra grundejerforeningen. Jeg satser på, at den øvrige bestyrelse fremover vil 
engagere sig i den, så der kan komme noget tyngde bag ordene, når vi henvender os til 
myndighederne.

Poul Erik Jørgensen, peioerg(ivstol"anet.dk

Sidst men ikke mindst blev der valgt en ny bestyrelse. Ana Briones og Trine Olsen var 
ikke på valg og fortsætter således. Ole Skou og Kurt Handberg blev genvalgt. Poul Erik 
Jørgensen blev valgt som nyt medlem og de to nye suppleanter er: Arne Tannebek og 
Jesper Moesbøl.
Vi siger tusind tak for samarbejdet med Jesper Henning Pedersen, Tina Buchholz og Pim 
Feijen!!! Dejligt at arbejde sammen med jer!!
På et møde d. 7/4 har bestyrelsen konstitueret sig og fordelingen er således:



Formand:
Ole Skou -  Østerlarsvej 7 -  86168726 - flols@ mail.nordkons.dk)

Kasserer:
Kurt Handberg -  Neksøvej 5 -  86160948 -  ffam.handberg@ m ail.dk)

Redaktører:
Poul Erik Jørgensen -  Rytterknægten 15 -  86101205 -  fpejoerg@ m aili.stofanet.dk) og 
Trine Olsen -  Svanekevej 7 -  86193026 -  ftrineolsen@ finnebven.dk)

M edlem :
Ana Briones -  Østerlarsvej 21 -  86107756 -  fanabrionesfinnebven@ hotmail.com) 

Suppleanter:
Arne Tannebek -  Due Odde 5 -  86 10 10 67 -  ftannebek@ finnebyen.dk) og 
Jesper Moesbøl -  Arnagervej 7 -  86241761 -  fiemoe 1 @uvm.dk)

Afslutningsvis skal der naturligvis lyde et stort til lykke fra Finnebyen til 
Laura med den flotte placering i X-Faktor!!!! © ©

OBS: Husk at følge med på hjemmesiden også, den opdateres løbende!
Der kommer også til at stå en masse om vores jubilæum  -  tak til Kjeld Hansen fol
det store ”net”-arbejde!!! ©
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