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Den ny grundejerforeningsbestyrelse
På den nyligt afholdte generalforsamling sagde vi farvel til to bestyrelsesmedlemmer, Trine 
Olsen og Ana Briones, der begge ikke ønskede genvalg.
Arne Tannebek og Jesper Moesbøl, tidligere valgt som suppleanter, blev valgt som faste 
medlemmer og som nye suppleanter valgtes Lene Jacobsen, Rytterknægten 13 og Lise 
Frølund, Finnedalsvej 2.

Den nye bestyrelse har haft sit første møde og har konstitueret sig som følger:

Formand: Ole Skou
Næstformand: Jesper Moesbøl
Kasserer: Kurt Handberg
Redaktør af "Finneposten": Poul Erik Jørgensen
Medredaktør af "Finneposten": Arne Tannebek 
Suppleant i bestyrelsen: Lene Jacobsen
Suppleant i bestyrelsen: Lise Frølund

Knud Dahl og Finn Fåborg genvalgtes til hvervet som revisorer.
Referat af generalforsamlingen vil blive lagt ud på http://www.finnebyen.dk/

Caféarrangementer hos Nina på Gudhjemsvej 9
...kører stadig hver anden fredag fra kl. 16 til 18 19 stykker. "I dag rykkede vi ud i det 
dejlige solskin. Dem håber vi at få mange af. Jeg tænker at vi fortsætter juni måned ud og 
starter igen anden fredag i september. Hilsen Nina"
Dvs. fredaq d. 8. maj, 22. maj, 5. juni og 19. juni. Første gang efter sommerpausen bliver så 
fredag d. 11. september.

Sommerarrangement søndag d. 23. august
Datoen for dette års sommerarrangement ligger nu fast. Det bliver søndag d. 23. august.
Hvad der derimod endnu i denne stund er uvist, er hvad temaet eller indholdet skal være. Der 
har tidligere fx været afholdt "Tour de chambre" og "Tour de have".
I denne omgang er der bl.a. blevet hvisket om "Tour de tilbygning" eller "Tour de garage", 
men andre ideer modtages gerne.
Så har du en god idé, skal du ikke holde dig tilbage. Skriv den ned og send den til formand 
Ole (lols@mail.nordkons.dk) hvorefter bestyrelsen vil tage den med i de videre overvejelser. 
Vi tror nu nok, vi kan love, at der vil blive mulighed for at nyde en enkelt lille fadbamse ved 
arrangementets sidste del.

http://www.finnebyen.dk/
mailto:lols@mail.nordkons.dk


Lokalplan
Bølgerne er af og til gået højt i de sidste par måneder, når snakken har drejet sig om den 
kommende lokalplan. Dybest set handler det vel om hvad man sætter mest pris på - retten til 
frit at udfolde sig på sin egen grund contra ønsket om at ens ejendom skal være en del af en 
større harmonisk helhed indrettet efter overordnede fælles principper.
Der dannede sig tre grupperinger, der ved underskriftsindsamling søgte støtte til hver sit 
høringssvar. De tre grupper var alle repræsenteret på generalforsamlingen, hvor de fik 
lejlighed til at uddybe det skriftlige materiale, de hver især havde omdelt til Finnebyens 
husstande.
Til støtte for hukommelsen, giver jeg lige et rids over de tre høringssvar:

• Høringssvar I - fremført af Ole Skou - er udarbejdet af lokalplanudvalget, dvs. 
de personer, der repræsenterede Finnebyen i arbejdet med lokalplanen og var 
dem kommunens folk spillede bold op ad gennem hele forløbet. Deres svar 
lægger op til at nogle udvalgte restriktioner fjernes fra lokalplanforslaget.

• Høringssvar II er udarbejdet af en gruppe med Jesper Moesbøl i spidsen. Et 
særligt forhold gør sig gældende, nemlig at dette svar inkluderer 
lokalplanudvalgets høringssvar (Høringssvar I), men går et godt stykke videre 
mht. ønske om at få taget flere restriktioner af bordet

• Høringssvar III havde Peter Rasted, Arnager vej, som talsmand - 
underskriverne ønsker ikke nogen lokalplan i det hele taget

Vi kan nu afsløre resultatet af de tre underskriftsindsamlinger.
Men først kan der være grund til at nævne nogle forhold omkring det statistiske materiale. Det 
ligger nemlig sådan, at tallene ikke er gjort op på samme måde. For høringssvar l's 
vedkommende har man angivet antallet af underskrivere, altså personer. For høringssvarene II 
og III, har man optalt antal husstande. Dermed er tallene altså ikke direkte sammenlignelige. 
Man skal også holde sig for øje, at underskriverne af høringssvar II tilslutter sig høringssvar I, 
men ønsker at der herudover skal være færre bestemmelser i lokalplanen. Da folkene bag 
høringssvar II gik en runde i byen og bad om tilslutning til deres svar, opfordrede de derfor til, 
at man skrev under på begge høringssvar. Under denne runde øgedes begge 
underskriftslister betydeligt.

Udfaldet blev således:
• Høringssvar I: 117 personer
• Høringssvar II: 88 husstande (71,5%)
• Høringssvar III: 22 husstande (18%)

Det kunne se ud som om høringssvar II og III tilsammen repræsenterer 89,5%. Når det trods 
alt sikkert alligevel ikke er tilfældet, skyldes det, at nogle husstande har skrevet under på både 
høringssvar II og III selvom de to tekster ikke er forenelige. Det skulle dreje sig om ca 10 
hustande. Hvorom alting er, er det ude af vor kontrol nu. Svarene er sendt til kommunen, og 
det er nu op til dem at granske det der er kommet afsted herfra.

i raiiK - orientering fra Ole Skou
Bestyrelsen har i brev til kommunen gentaget bekymringen over den øgede trafik på 
Paiudan Mullersvej i forbindelse med Højhusbyggeriet. Samt udtrykt ønske om at 
projekteringen af en vejforbindelse fra Herredsvej til Viborgvej fremrykkes, samt at 
der etableres en trafikregulerende og fartdæmpende rundkørsel i krydset Herredsvej 
Paiudan Mullersvej. Altsa at kommunen betragter samspillet mellem de enkelte 
projekters konsekvenser for indfaldsveje. Brevet vil blive lagt på http://www.finnebyen.dk/

http://www.finnebyen.dk/

