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Mødet med økonomiudvalget

Tirsdag den 20. ds. deltog grundejerforeningens repræsentanter i et 
møde med økonomiudvalget under Århus Byråd.
Formanden for udvalget - Bernhard Nielsen - indledte med at henvise 
til den tidligere byrådsbeslutning, der "tilbød" os, at vi kan leje 
vore egne grunde i en periode af 30 år regnet fra 1988. Også andre 
medlemmer var i løbet af mødet inde på denne mulighed, men vore 
argumenter imod er så gode, at vi uden tvivl kan betragte den som 
opgivet.
Da vi forlod mødet syntes der mellem udvalgets medlemmer stort set 
at være enighed om:
1. at "Finnebyen" skal blive stående
2. at deklarationen skal slettes, så vi een gang for alle kan 

blive stillet som andre ejere af enfamilieshuse
3. at kommunen skal have et kompensationsbeløb fra hver enkelt 

grundejer, hvis deklarationen skal slettes.
Punkt 1. og 2. kunne vi naturligvis godt gå med til, derimod ikke 
punkt 3., alligevel er det mest sandsynligt, at udvalget, når det 
har færdigbehandlet sagen vil fremsætte dette forslag.
Vi må altså konstatere, at hvordan sagen end vendes eller drejes så 
vil kommunen se penge i kassen.
Derfor er det også mest sandsynligt, at det bliver aktuelt at indbringe 
sagen for en højere myndighed, i første omgang et ministerium.
På beboermødet i forsamlingshuset i mandags var vi ganske kort inde 
på, at "Finneposten" måske kan bruges til andet end meddelelser fra 
bestyrelsen til medlemmerne, og at vi især havde tænkt på at alle 
foreningens medlemmer skulle have mulighed for at komme med indlæg 
eller meddelelser.
For mit eget vedkommende er baggrunden for disse tanker for det første, 
at jeg tror vi får brug for det bedst mulige sammenhold, hvis vi skal 
have held til at tackle kommunen i den foreliggende sag, for det andet 
at jeg synes, det kunne være morsomt, hvis grundejerforeningen også på



lidt længere sigt kan holdes i live - og deklarationssagen varer 
forhåbentlig ikke evigt.
Nedenfor følger iøvrigt to eksempler på hvad "Finneposten" også 
kan bruges til.
Angående fest
Horster har talt om, at forsamlingshuset er ledigt den 21. september 
men inden datoen lægges helt fast, skal vi sikre os, at der er 
arbejdskraft nok til at klare forberedelserne. Der vil blive givet 
endelig besked i så god tid som mulig.

Andet
Fra Ellen Busck Foged, Nexøvej 4 har vi modtaget:

MUSIK I "FINNEBYEN"

Der er planer om at oprette et FINNEBYENS SANGKOR eller FINNEBYENS 
(PRIVATORKESTER) SAMSPILSGRUPPE evt. begge dele.

Alle kan være med uanset forudsætninger - blot interessen og viljen 
til indsats er til stede.
Økonomisk skulle det være overkommeligt (afhængig af tilslutningen)
FRITIDSLOVEN åbner endnu muligheder for kom. tilskud til slige 
aktiviteter.

INTERESSEREDE kan henvende sig Nexøvej 4 torsdag og lørdag aften.

Iøvrigt kan jeg meddele, at jeg på grund af det omfattende arbejde 
med deklarationssagen, ikke som sædvanligt har fået lavet et bryg 
vin af mine stikkelsbær, skulle andre vinbryggere være i bekneb for 
frugt, vil jeg tro, at de tidligst falder af om en uges tid - 
adressen er Østerlarsvej 7 - samme sted modtages indlæg til "Finne
posten" .


