
April 2014

Nu står påsken snart for døren, og sidst vi var samlet var til generalforsamlingen, som i år forløb godt - 
mange var mødt op. Fiskefileterne var der, som sædvanlig rift om og vi måtte i bestyrelsen sige farvel og tak 
for denne gang til Henrik Faaborg og Kirsten Nielsen, og velkommen til Rikke Gade og Anders Lynggaard.

Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig selv, og bestyrelsesposterne er blevet fordelt som 
nedenstående:

Rikke Lund Gade 
Thomas Jager 
Birthe Steinson

Formand 
Næstformand
Kasserer og hovedfinnebypostuddeler 
Redaktør af Finneposten Marianne Nielsen,
Medredaktør Anders Lynggaard og Poul Kragelund
Web-ansvarlig/ koordinator af Brugsforening og Grundejerforeninge Birgit Bonefeld

Suppleanter: _ Poul Kragelund og Birgit Bonefeld
Knud Dahl og Henrik faaaborg blev valgt til revisorer.

Herudover har vi planlagt følgende arrangem enter:

1/6 Cykeltur med børn omkring Brabrandsøen

Tag med på cykeltur omkring Brabrandsøen. Afgang fra Finnebyen kl. 11:00 og opsamling ved Åbrinken for 
dem der ikke har så mange kilometer i benene.

Vi tager en pause undervejs hvor der er tid til at fylde depoterne med jeres medbragte picnickurv og måske 
■( dyste lidt med nogle gamle idrætslege. (Vi vil forsøge at have en grill parat når feltet ankommer)

^  3jT/6 Sankt Hans aften

Vi har booket shelteret ved Vestereng. Der er en stor fin bålplads som vi har fået lov til at pryde med et fint 
Skt. Hans bål. Pladsen ligger et kvarters gang fra Finnebyen og vi håber at rigtigt mange dukker op. Mere 
info senere....

30/8 Sommerfest
Sæt et stort kryds i kalenderen, mere info senere...

Grundejerforening

Hvis du ønsker at være med i grundejerforeningen men endnu ikke har fået betalt årets

kontingent, kan det stadig nås på kontonummer: 6180 0008130302 eller 
kontant hos Birthe Steinson.

God påske 

Mvh. Bestyrelsen

Ps: Næste bestyrelsesmøde bliver 5.5.2014



Referat fra G eneralforsam lingen den 12/3 2014.

Dagsorden

• Valg af dirigent: Kristian Tylen blev valgt
• Valg af referent: Kirsten N. Nielsen
• Beretning om foreningens tilstand og virksomhed: Beretningen blev godkendt.
• Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelser fremlægges: Regnskabet blev 

godkendt
• Kontingent fastsættes: Kontingentet forbliver på kr. 300 per husstand, kr.150 for pensionister.

•  Ændringsforslag til følgende paragraffer i grundejerforeningens vedtægter:

o §3
o §8
o §13
o §15

Alle fire vedtægtsændringer blev vedtaget, dog med det forbehold, at § 13 ikke helt blev slettet, 
men ændret til at: der skrives referat fra hvert bestyrelsesmøde.

Der blev desuden diskuteret, hvorvidt man skulle åbne mere op for medlemskab for ikke- 
grundejere. Dette fik dog ikke indflydelse på den aktuelle vedtægtsændring.

De vedtagne ændringer offentliggøres på hjemmesiden.

• Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
Henrik Faaborg og Kirsten N. Nielsen ønskede ikke at genopstille

Rikke L. Gade og Anders Lynggaard modtog valg

Marianne Østerman, Birthe Steinson, Thomas Jæger, Birgit Bonefeld og Poul Kragelund modtog 
genvalg

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et kommende møde.

Knud modtog genvalg stil ekstern revisor, mens Henrik modtog valg til revisorsuppleantposten.

• Evt. forslag:

Der blev kort diskuteret tre emner:

Vejlav, Dueodde vil gerne dele deres gode erfaringer, hvis nogen skulle være interesserede. 

Antallet af betalende medlemmer er stadigt forholdsvis lav, opfordr gerne alle på jeres vej. 

Kommunen er i gang med at udbedre asfalt på fortovene.

Kirsten N. Nielsen.



EKSTRAPOST (Af Henrik Faaborg)

Bestyrelsen har foreslået ændring/justering a f  diverse paragrafer i vedtægterne. Her er forslagene og forklaring til 
ændringerne:

Oprindelig tekst med almindelig skrift / Forslag til ny tekst i  kursiv. (Forklaring)

Enhver, der er ejer a f  et finsk træhus, opfort i Århus Kommune, kan optages som medlem. Indmeldelse sker til et 
bestyrelsesmedlem . Udmeldelse skal ske skriftligt, og den udmeldte er pligtig at betale kontingent for det år, i 
hvilket udmeldelsen sker.

Enhver, der er ejer a f et finsk træhus, opført i Århus Kommune, kan optages som medlem.
Husstandene på Randkløvervej kan ved indbetaling a f kontingent optages som medlemmer og deltage i 
arrangementer, men kan ikke vælges til bestyrelsen og har ikke stemmeret. Folkedanser foreningen som ejer 
forsamlingshuset på Bornholmsvej repræsenteret a f deres bestyrelsesformand optages som medlem uden kontingent 
betaling og uden stemmeret og valgbarhed.

(Da beboerne på Randkløvervej ofte ønsker at deltage i Finnebyens arrangementer, vil vi gøre det muligt for dem, at 
blive m edlem m er a f  Grundejerforeningen, dog uden stemmeret osv, da de ikke er grundejere. Folkedanserne er 
interesserede i at blive medlem a f  grundejerforening selvom de heller ikke ejer grunden. Til gengæld far 
grundejerforeningen fordelagtige priser på leje a f  forsam lingshuset.)

2. (§8)

Med sim pelt stemmeflertal vælger bestyrelsen a f  sin midte en næstformand sam t sekretær.

(Da alle roller i bestyrelsen fordeles ved et konstituerende bestyrelsesmøde, er der ikke brug for §8. Der findes heller 
ikke længere en sekretær, men en redaktør. §8 slettes)

3. (§13)

Sekretæren fører protokollen i bestyrelsesm øder og på generalforsam linger.

(Der er ingen sekretær i bestyrelsen og referent-opgaven skiftes vi til. §13 er overflødig og slettes)

Til at revidere det i § 14 nævnte regnskab, vælger generalforsam lingen iblandt medlem merne uden for bestyrelsen 2 
revisorer, hvis valg gælder 2 år, dog således, at der vælges en ny hvert år. Genvalg kan finde sted. 1 revisorsuppleant 
vælges hvert år.

Til at revidere det i §14 nævnte regnskab, vælger generalforsamlingen iblandt medlemmerne, udenfor bestyrelsen, 1 
revisor og en revisorsuppleant. Revisor vælges for to år og revisorsuppleanten I år ad gangen.

Endelig vedtagelse af ændringer foregår på generalforsamlingen onsdag d. 12.3.2014



Kære alle i Finnebyen

Jeg benytter lige bagsiden til at sige tak for nu.

Jeg har valgt at træde ud af bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. Det skyldes 
at jeg har væsentlig dårligere tid, i dag, end jeg havde for fire år siden.

Jeg har været glad for at være med i bestyrelsen, Det har været en fornøjelse at kunne 
bidrage til nye traditioner og arrangementer, i Finnebyens årskalender og ikke mindst, 
være med til at håndtere nogle af de mere seriøse emner, på dagsordenen, som lokalplan, 
Vestereng, forlægning af Herredsvej etc.

I fremtiden hjælper jeg gerne til, når det behøves og er at finde på Svanekevej 5, hvor 
Finnebyens telt også holder til.

Alle er stadig velkommen til at købe maling hos Flugger, på Søren Frichs Vej, på 
Serviceteamets konto. Dem der ikke kender til aftalen, skal vide, at man ved at købe på 
vores konto, får 40% rabat, på alt ved Flugger på Søren Frichs Vej. Det er en 
kontantkonto, så i betaler kontant i forretningen. Hvis i siger mit navn eller blot at i 
kommer fra Finnebyen, ved personalet også at det er Serviceteamets konto i køber på.

Venligst

Henrik Faaborg

(


