Generalforsamling i Finnebyens Grundejerforening
Onsdag d. 11.3.92 kl. 19.30 i Børnehaven Charlottehøj
Som det frem går, afholdes
der generalforsam ling i
grundejerforeningen.Der e r
sket mindre i det forløbne år
end sidste år, m enbestyrel
sen har alligevel både det
le og det andet at fortælle,
så vi glæder os til at se rigtig
mange medlemmer.
I den forbindelse skal vi
minde om , at der jo kun er
adgang for medlem mernes
husstande. O g i forlængelse
af det:
At alle i forbindelse med ud
delingen af denne Finnepost
er blevet opsøgt af besty
relsesmedlemmerne, og så
ledes har kunnet betale kon
tingentet om gående eller få
en giroblanket.
Hvis man ikke har fået be
nyttet denne, er det altså på
høje tid (pensionister 100 kr,
alle andre 150 kr). Da det
—ser, vi vi m odtager 'anony
me' girokort (hvor man har
glemt at skrive afsender
på) , bedes I medbringe gi
rotalonen.

Jul og fastelavn:
Foreningen havde et meget
vellykket julearrangem ent,
som var vældig hyggeligt;
men de ca. 20 børn, der duk
kede op, synes vi var lidt i
underkanten. Enten er ar
rangementet overflødigt, el
ler vi var for sent ude. Vi
har derfor besluttet, ikke at
holde fastelavnsfest i år, og
vil så høre m edlem mernes
JU ening på generalforsam igen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

Forslag til lo kalp lan nr. 460
Id ræ tsa n læ g ved Paludan-M ullersvej,
Christiansbjerg

2. B eretning om foreningens tilstand og
virksomhed. Herunder vil det til højre
herfor omtalte lokalplanforslag blive
fremlagt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fire bestyrelsesmedlemmer er på
valg, og ihvertfald to modtager genvalg.
Vi skal oeså
have valcjt
to sunnleant<’r
»_/
u
» 1
ind, (en modtager genvalg; de er på valg
hvert år). Og vi skal have valgt/
genvalgt en revisor, samt valgt en revi
sorsuppleant (også på valg hvert år).
6. Evt. indkomne forslag om .
7. Eventuelt.
Bestyrelsen har forslag til de enkelte
punkter, hvor det behøves.
Såfremt medlemmer har forslag etc. til
generalforsamlingen, skal forkvinden
M argit H. Clausen, Neksøvej 2, have
dem senest 3. marts.
M.v.h.
Bestyrelsen, 26.2.1992

K om m ende arrangem enter:
O verraskelsesudflugt (!)
- Ja, det bliver det, og det bliver for
alle aldre. D et bliver sandsynligvis
lørdag den 9.maj, men vi vender
snart tilbage til det.
Som m erfest:
Er allerede nu lagt fast til lørdag
den 8. august. Reserver dagen!

Å rh u s Kom m une har udarbejdet et forslag til den
frem tidige anvendelse af det viste lokalp lanom 
råde. Sam tidig har kom m unen udarbejdet Tillæg
nr. 53 til kom m uneplanen. Tillæ gget er beskrevet
i forslaget.
FO RSLAG ET BETYDER:
O m rådet må anvendes til offentlige rekreative for
mål samt fritidsform ål med tilhorende anlæ g (bold
baner, idrætshaller, p arke ring og lignende).
FO RSLAG ET K A N SES PÅ:
Kom m une Information, Rådhuset, Å rhus,
Hovedbiblioteket, M ølleparken, Århus,
Hasle Bibliotek, Snogebæ ksvej 140, Å rh u s V,
Bygningsinspektorat M idt, Spanien 19, Å rh u s C,
fra onsdag den 26. februar 1992 til onsd ag den 22.
april 1992. Derefter til kom m unen tage endelig stil
ling til planen.
FO RSLA G ET K A N KØ BES PÅ:
Kom m une Information og Hasle Bibliotek for 25 kr.
DERES M U LIG H ED :
Hvis De mener, at forslaget bør æ ndres, eller De i
øvrigt har kom m entarer til forslaget, bedes De se n 
de Deres bem æ rkninger til Stadsarkitektens K o n 
tor, Rådhuset, 8100 Å rh u s C, senest den 22. april
1992.
SÆ RSTAN D PUN KT:
I forbindelse med byrådets vedtagelse af lo kalplan
forslaget har Den Rød-Grønne Fæ lleslistes b yråds
gruppe frem sat afvigende m eninger, fjr. planlo
ve n s § 24, stk. 2. Sæ rstandpunktet er vedlagt for
slaget ved frem læ ggelsen.
M A G IST R A T E N S 2. A F D E LIN G

