Referat af generalforsamling
i Finnebyens Grundejerforening 9.3.93
Tirsdag den 9.3.1993 af
holdt grundejerforeningen
ordinæ r generalforsam 
ling i børnehaven Charlottehøj. Tilstede var ca. 60
medlemmer.

forvaltninger, nemlig so
cialforvaltningen og park
og kirkegårdsforvaltnin
gen. Foreningens primære
mål er at sikre områdets
børn legemuligheder, og
de skal helst være sikre.
1. Som dirigent valgtes
En del af debatten kom til
Finn Kolling, som fik
at handle om børnehavens
dagsordenen godkendt ef nye hegn, som synes at
ter at en fejl - som skri
blive en dobbelt bøgehæk
benten (også af denne
med trådnet i midten på
Finnepost) må tage på sin tre sider, samt et træhegn
kappe - var rettet: Udo
mod forsiden. - 1 skriven
ver Knud var det ikke
de stund er sagen ikke af
M argit, men Nanna, der
klaret, men der er afholdt
var på valg, en dum, men første m møde mellem de
garanteret utilsigtet fejlta implicerede parter, og for
gelse. Rie Thom sen blev mentlig bliver legeplad
referent.
sen renoveret i en eller
anden form.
2. Beretningen omfattede
flere punkter.
- Huller i asfalten i store
- Lars redegjorde for be Finneby bliver lavet i lø
styrelsens politik i store
bet af foråret, kunne M ar
træk: At varetage med
git berette. Derimod er
lem mernes interesser, pri der problem er i Lille Fin
mært overfor offentlige
neby med asfalteringen
m yndigheder, at afholde
efter telefonkabelnedlæg
et vist antal arrangem en
gelse sidste år, fortalte
ter med både børnenes og Lars. Arbejdet er udført
særdeles sjusket af en pri
de voksnes interesser for
øje, samt at tilbyde m ed
vat entreprenør for kom 
munen, og problemet er
lem merne servicetilbud
indenfor rammerne af en
især, at man på stikveje
ulønnet bestyrelses form å ne, hvor beboerne selv har
bekostet vejbelægning for
en.
få år siden, har asfalteret
- M argit redegjorde for
kantstenene over, og i det
forhandlingerne om bør
hele taget udført arbejdet
nehavens legearealer og
med en sjælden grad af
legepladsen ved hjørnet af sjuskeri, så bl.a. regnbørnehaven. Der er m an vandsafløb fra vejen ikke
ge interessenter i dén sag, fungerer efter hensigten.
børnehavens personale og I denne sag er kommunen
forældreråd, grundejerne, meget vanskelig at disku
sam t hele 2 kom munale
tere med, for deres fejl vil

ste gang, idet flere udtryk
te ønske herom. Så må
- Vores klage over ejen man håbe, at de interesse
dom svurderingerne, hvor rede husker at dukke op
man m ener, at vores grun denne gang; det bliver til
de pludselig er blevet 40
efteråret.
% m ere værd mens huse
ne stort set ikke er steget,
- Der arbejdes på et ju 
blev om talt af Lars. Pud bilæum sskrift til 1998,
sigt nok hænger grund
hvor Finnebyen har 50-års
værdierne og ejendom s
jubilæ um . Interesserede,
skatterne intim t sammen, der kan bidrage med ma
hvilket enhver kan se af
terialer eller andet, bedes
sin ejendom sskat, der henvende sig til komitéen,
som skal forsøge at få fat
ogæt selv - er steget
o med
40 %. Klagemaskineriet
i (eller låne til kopiering)
m aler langsomt, p.t. (i
alt, hvad der findes af
maj) forventes vores kla gamle billeder, avisudklip
ge behandlet i oktober, og m.m. fra Finnebyens his
chancerne for at man gi
torie gennem årene siden
ver afkald på en 40 %
1948. Så hvis I ligger
stigriing i skatteprovenuet m ed sådanne materialer,
m å I ikke tøve med at
er nok ringe.
henvende Jer til Lise
- Lars orienterede en
Bank Nielsen. B om 
dvidere om kantarealeme holmsvej 11, Kjeld Han
langs Ringvejen, som
sen, Rytterknægten 19. el
grundejere med grunde,
ler forkvinden. M ateria
der støder op til disse are let skal dels danne grund
aler, er blevet tilbudt kvit stammen i et arkiv for
og frit af kommunen. In Finnebyens historie, dels
kan det bruges i jubilæ 
teressen har imidlertid
været yderst ringe, så
umsskriftet.
kom m unen forsøger at
Foreningen hensætter i år
kr. 2000,- på en særlig
kom m e af med en del til
amtet, som for staten pas konto til aktiviteter i for
ser Ringvejen. Det vides bindelse med jubilæet.
ikke, hvad enden bliver.
- Under 'medlemstilbud'
- M an diskuterede som  blev det nævnt, at besty
m erudflugten, og der kom relsen vil udskifte den
forskellige forslag til mål gamle fræser, der passen
de er nedskrevet til en
og indhold. Endvidere
værdi af 0 kr, med en ny.
blev det besluttet, at for
søge endnu engang at lave - Det er siden sket: Der er
en sangaften, trods det ek indkøbt en mindre, og
strem t lave frem m øde sid ikke særlig dyr,
være dyre at rette.

men heller ikke særlig
kraftig fræser, så vær
gode ved den! Den lejes
ud for kr. 50 pr. dag ved
henvendelse til Knud og
Nanna.
Endvidere nævntes det, at
der endnu er et par ek
sem plarer af Finnebyfilm en i VHS-videokopi
til salg hos Knud og Nan
na.

Bente Lomstein
Due Odde 2
86 10 53 71
6. Et forslag om ensret
ning af Sandvigsvej af tra
fiksikkerhedsm æssige år
sager vandt gehør. Der
arbejdes videre hermed.

Der forelå endvidere en
invitation til et mode i
3. Regnskabet blev
børnehavens bestyrelse:
frem lagt af Knud, diskute Se herom under beretnin
ret og godkendt.
gen.
4. Kontingentet, 100 kr
for pensionister og 150
for alle andre, blev fas
tholdt.

Evt:
- En del følte, at deres
kropsbygning ikke blev
helt tilgodeset af børneha
vens møbler, navnlig un
5. D er var valg til besty der længere m øder som
f.eks. generalforsam lin
relsen. Knud og Nanna
blev genvalgt. Som sup
gen. Det førte til et for
slag om at afholde denne i
pleanter - de er på valg
forsam lingshuset som i
hvert år - blev Inge Lise
genvalgt og Bente Lom 
'gamle dage'. Det tog be
stein nyvalgt efter Erik
styrelsen til efterretning,
Lom stein (navneligheden og regner med at benytte
forsam lingshuset næste
er ikke tilfældig, posten
bliver i familien).
gang.
Bestyrelsen ser herefter
- Der blev atter stillet
således ud:
forslag om at gøre et eller
andet for at reducere tra
Forkvinde:
M argit Hellesøe Clausen, fikken på Rytterknægten,
eller ihvertfald dens hast
Neksøvej 2
ighed. især på den første
86 16 33 00
del. der er 'fødevej' til
Næstformand:
Hammershusvej. En luk
N anna Hansen
ning blev nævnt, en anden
Sandvigsvej 3
mulighed er en hævning
86 10 37 36
af fortov og cykelsti, så
man kører over et 'bum p1,
Kasserer:
når man kom mer ind på
Knud Veilin
vejen. Bestyrelsen vil un
Sandvissvej 3
dersøge mulighederne
86 10 37 36
herfor.
Bestyrelsesm edlem mer:
Rie Kier Thom sen
Rytterknægten 15
86 10 12 05

Rie Kier Thom sen/Lars
Rønnov

Lars Rønnov
Rytterknæ 2te n 21
86 10 20 20

Som m erudflugt
Udflugten forventes i år
afholdt i august måned,
datoen forventes at blive
den 28.8.

Suppleanter:
Inge Lise Sørensen
Due Odde 6
86 10 39 29

Som merfest
Sommerfesten afholdes
lørdag den 7. august, så
hold datoen fri!

M ere om begge disse ar
rangem enter inden som
merferien.
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