
Referat af grundejerforeningens generalforsamling 2009
revideret på baggrund af de bemærkninger den nye bestyrelse havde på dens første møde d. 19 april 2009

1. Valg af dirigent
⁃ Finn Kolling blev valgt
⁃ Poul Kærby fremsatte appel om god tone

2. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed
⁃ ved Ole Skou - teksten er indsat nedenfor *)

3. Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelser fremlægges
⁃ Kurt Handberg: god jubilæumsfest, vejformænd en succes. 
⁃ næste år: kontingentbetaling ved direkte overførsel via netbank
⁃ Regnskabet blev godkendt

4. Kontingent fastsættes.
⁃ Kurt (kasserer) foreslår kontingentændring, således at husstande bestående udelukkende af fuldtidsstuderende og mindreårige børn 

fremover betaler pensionisttakst. Andre kontingenter ændres ikke. 
⁃ Kurts forslag blev vedtaget

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• Poul Erik ikke på valg
• Kurt ikke på valg
• Ole ikke på valg
• Trine på valg (genopstiller ikke)
• Ane på valg (genopstiller ikke)
• Arne suppleant på valg opstiller
• Jesper suppleant på valg opstiller

⁃ Arne og Jesper blev valgt som faste bestyrelsesmedlemmer
⁃ Lene Jacobsen og Lise Frølund valgt som suppleanter
⁃ Valg af revisor: Knud Dahl og Finn Fåborg modtog genvalg

6. Evt. forslag
▪ Orientering om lokalplan for højhus
⁃ Lars Rønnov: orienterede om planer om et højhus på 15 etager. Opfordrede bestyrelsen til at indgive  protest mod denne lokalplan.
⁃ Ole svarede, at bestyrelsen har udtrykt bekymring overfor kommunen for 1 1/2 år siden.
⁃ Pirrko vil deltage i arbejdet med sagen.

▪ Orientering fra forsamlingshusudvalget v. Lars Rønnov og Finn Kolling 
⁃ Finn: Beboerhuse har det generelt svært  i Århus Kommune. Skal drives som forretning. Men der arbejdes fortsat på sagen.
⁃ Ole sagde, at han har udtrykt interesse overfor ejerne af Forsamlingshuset (gentaget opfordring til dem om at give os besked, hvis de 

skulle ønske at afhænde huset)

▪ Lokalplanudvalgets høringssvar v. Ole Skou (husstandsomdelt inden mødet). 
⁃ Fri diskussion under ordstyrerens ledelse
⁃ Ole fortæller om forløb og overvejelser i arbejdet. Nævner mod slutningen centrale punkter i lokalplanudvalgets indsigelse.

▪ Samt høringssvar fra ny beboergruppe v. initiativtager Jesper Moesbøl. (fejl: her burde have stået v/ Lars Rønnov)
⁃ Lars Rønnov redegør for den indsigelse gruppen har formuleret og om underskriftindsamlingen.

▪ Desuden er der efter fristen for punkter til dagsordenens udløb indkommet et forslag til underskriftindsamling, som her får 
lejlighed til også at komme med forslag.

⁃ Peter Rasted fortæller om plan 3. Diskussion om hvorvidt de gamle servitutter forsat vil gælde, hvis den nye lokalplan ikke bliver 
vedtaget. 

▪ Lister om indsigelse1 og 2 lå til underskrift hos Jesper, Arnagervej 7 og hos Arne, Due Odde 5
▪ Lister om indsigelse 3 lå til underskrift hos Peter, Arnagervej 3
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*)  Formandens beretning om foreningens tilstand og virksomhed.

Jeg kan jo starte med bestyrelsens egen virksomhed og tilstand, nogle af os er i den fødedygtige alder, nogle blot i den dygtige alder, i hvert fald har vi 

reproduceret os med næsten 50 % siden sidst.    Men vi har også lavet andet;

Vi har haft Jubilæum som udgjorde en milepæl i øret på beboerne, ikke mindst pga. en kæmpe engangement fra alle i såvel forberedelse og deltagelse. 

Der blev lavet strøm, …….og der var:



salatsnitteholdet der startede festen allerede dagen før,

kagebagere, - kagespisere.

Ove og Annelise som kom med en lille seddel lørdag formiddag med 5 vigtige og meget praktiske ting på, som vi absolut ikke havde husket.

De gennem-autentiske The Fnidels

Dem der med lys og lygte hjalp ”George Harrison” med at finde de bilnøgler som en mystisk indisk sekt havde gemt i hans bryst lomme.

Dem der fordybede sig en socialpædagogisk indsats over for vores sene gæster.

Polka og salsadansere.

Loppe sælgere.

Ham der uopfordrede coachede formanden midtvejs.

Bar personaliteter, og trussetyvsdrinksblandere. 

Ellen Busk med sin historie om antallet af søm i det første finnehus.

Optrædende om eftermiddagen for børnene. 

Jazz – jammere, finnebygarde, harmonika spillere.

Alle dem der dansede, alle med højt humør og alle dem jeg så alligevel glemte at få nævnt.

Der havde været lidt utryghed fra salat snitterne mht. hvor mange vi kom, når der nu ikke var tilmeldinger. Bestyrelsen sagde 102.  resultatet blev. 2 

æresmedlemmer + 98 ½ betalende.

Regnskabet foreligger i en finnepost fra efteråret.

I løbet af efteråret havde Nina inviteret til fredagscafe, det havde jo ikke direkte noget med foreningen at gøre, med et dejligt initiativ af den slags man 

kunne fylde i et forsamlingshus.

Ana afholdt for 3.år i træk mortensaftens lysfest med lamper og sang i gaderne. Med deltagelse af en hel del voksne og børn.

Så gik jeg selv for første gang i mange år glip af Vinterfesten. En bragende debyt for ungdoms rockorkestret  Balles BalleBand, især bassisten havde 

sit gennembrud som vikar i ”Finnebyens Polkaorkester”. Balles band spillede et festligt sæt for festdeltagerne og nogle af naboerne. Kurt meddelte at 

der var mange betalende, -  blandt de tilstedeværende. 

Senest har vi haft møde d.10.marts.  Vi havde i flere omgange så inderligt bedt kommunens embedsmænd om at komme op til os og holde møde. Jeg 

blev så lidt forfjamsket da der hang et anonymt skilt på fordøren med teksten ”Bliv væk fra vores kvarter”.  Lokalplanen vender vi tilbage til senere i 

dagsordnen.

Ole Skou Marts 2009


