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General
forsamling, 
i korte glimt
20.3 .90  blev der afholdt 
generalforsamling i 
grundejerforeningen. 
Formanden kunne berette 
om en noget skuffende ti 1 -  
sli ^ n g  til visse a rran 
gementer , som man 
derfor konkluderede, at 
man nok ikke burde fo r
søge sig med foreløbig. 
Foreningen har p.t. 
(20 .3 .) 79  husstande 
som medlemmer; det 
mente man, var for lidt, 
og besluttede, at den nye 
bestyrelse skulle ud at 
opkræve kontingent per
sonligt. Kontingentet blev 
fastsat til 100 kr. for 
pensionister og 150 for 
alle andre. Det blev også 
besluttet, at Finneposten 
og attiang til foreningens 
a r , .gementer fremover 
v ille  være forbeholdt 
medlemmer. Med noget 
besvær blev der valgt 
medlemmer til en ny be
styrelse. Det blev også 
diskuteret, om foreningen 
skulle anskaffe flere ha
veredskaber, kompost
kværn og ny fræser var 
på tale, men man endte 
med at beholde den gamle, 
nyreparerede fræser og 
ikke investere i nye ting.

Bestyrelsen
De' /valgte bestyrelse 
har siden holdt et par 
møder, og konstitueret 
sig således:

Formand
Margit Clausen,
Neksøvej 2 
86  16 33  00

Næstformand:
Lene Kold 
Rytterknægten 23 
8 6  10 46  15

Kasserer:
Knud Veilin 
Sandvigsvej 3 
86  10 37  36

Bestyrelses
medlemmer:
Rie Thomsen 
Rytterknægten 15 
86  10 12 05

Lars Rønnov 
Rytterknægten 21 
86 10 20 20

Nanna Hansen 
Sandvigsvej 3 
86  10 37  36

Sidstnævnte var egentlig 
suppleant (den eneste), 
men da Anders Kjeldmand, 
som ved generalforsam
lingen havde ytret ønske 
om at måtte træde ud, 
gjorde alvor af det, er 
Nanna indtrådt i stedet.

Sommerfest
Sommerfesten holdes 1 år 
den 11.8. , og det sker i 
Charlottehøj Børnehaves 
gård, idet vi har fået lov 
at benytte dén, samt 
køkken- og toiletfacilite
terne. Der v il være en

presenning til stede, hvis 
vejrguderne ikke skulle 
være med os, men det er 
de sikkert.
Der b liver m uligvis hyg- 
gemusik under sp isn in 
gen, og kl. 20 .30  sp ille r 
Finnebyens eget band op 
til dans. Bandet har ikke 
i denne sammenhæng 
noget navn, men består af 
folk, som e llers ikke er 
ukendte.
Om eftermiddagen kl. 16 
vil der være underhold
ning for børnene ved en 
tryllekunstner, sponso
red by Å rhus Kommune. 
Der v il senere komme 
mere præcise op lysn in 
ger om sommerfesten.
Men reserver allerede nu 
datoen, 1 1.8.90

Andet
Mere alvorligt: 
Bestyrelsen har besluttet 
at bakke op om protesten 
mod Firm asports flytning 
til Vestereng-området, og 
opfordrer medlemmerne 
til at møde op til 

Borgermøde 
22.5. kl.20.00 i 

CIF's klublokaler pfi 
Bodøvej 

hvor man vil protestere 
mod denne besættelse af 
vort sidste grønne 
område.

Endvidere arbejder be
styrelsen med problemet 
vedr. evt. lukning af 
Charlottehøj Bibliotek. 
Vort bibliotek er atter

iukningstruet, denne gang 
som led i en veritabel 
massakre på en hel række 
små biblioteker.
Og vi arbejder med tra
fikproblemer på N yker- 
svej og Rytterknægten, 
Legepladsen ved børneha
ven har vi også en kontakt 
til kommunen om; hvad 
den fø re r til, er endnu 
ikke afklaret.

Iøvrigt ang. 
trafik
Nogle beboere siges at 
køre  rigeligt stærkt på 
Nykersvej og Ø ste rla r- 
svej. Det henstilles, at 
man respekterer om rå
dets karakter og vore 
børn s l i v , og kø re r, som 
om ens egne børn var ude 
at lege.

Redskaber
Foreningens fræser og 
stige kan lejes hos kasse
reren formedelst 40, hhv 
25  kr pr. døgn.

Annonce
Legehus købes eller af
hentes. Tvillingeklapvogn 
købes, gerne ældre og 
ramponeret model.
Thor og Sidse, Ø ste rlar- 
svej 6, tlf. 86  16 77  54
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