Grundejerforeningen Holmstrup Bakker
Referat fra bestyrelsesmøde i Hovedforeningen torsdag den 18. juni 2019 kl. 18,30. Mødet blev
afholdt hos Jan O. Bredgård Holmstrupgårdvej 130.
Til stede:
Formand Jan O Bredgård (JOB)
Kasserer Agner Madsen (AM)
Sven Fuglsig afd. 1, (SF)
Ole Andreasen afd. 5, (OA)
Hans Bjerre Madsen (HBM) afd. 7, (ref.)
Eigil Hvid afd. 4, (EH)
Mads de Vries Laursen afd. 2, (ML)
Preben Poulsen afd 6 (PP)
Afbud: Kim Dalbøge afd. 3 (KD)
Dagsorden
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af referat
3. Økonomi ved Agner
4. Grønne områder ved Jan
5. Hjertestarter ved Eigil og Mads
6. Viborgvej
7. Eventuelt
Mødet startede med spisning. Jan havde købt smørebrød. Det var første møde efter
generalforsamlingen den 4. april.
Pkt. 1. Valg af referent og ordstyrer
HBM valgtes til mødets referent og ordstyrer
Pkt. 2. Godkendelse af referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet, af de i bestyrelsen, der deltog
på dette møde.
Da der var nye i bestyrelsen, foreslog Jan, at vi lige kort præsenterede os med navn og afdeling,
og evt. de gøremål nogle havde.
Pkt. 3. Økonomi ved Agner
Udgifter til snerydning er på det minimale, når ikke op på det, der var budgeret med. Dertil kan jo
kun siges, at det er OK, men kunne jo også have været det modsatte.
Grundejerforeningens økonomi var aldeles tilfredsstillende, der var et formue på ca. 750.000,-, nok
i overkanten. Måske skal der tænkes på en kontingentnedsættelse.
Politiet har behandlet træ tyv sagen, der er sket visse fejl i sagen, som medvirker, at den endnu
ikke er afsluttet.
Vedr. indbetaling af kontingenter, er der stadig en lille håndfuld, der har svært ved få betalt rettidig.
Regnskab 2018 var endnu ikke underskrevet, det blev den af de fremmødte, der dengang sad i
bestyrelsen.
Pkt. 4. Grønne områder ved Jan
Beskæring af træer på Jernaldervej fra Dalbostien til Jernaldervej 278, er afsluttet.
Vedr. træer langs Jernaldervej og Holmstrupgårdvej, er der indgået en aftale med Erik (N. V. Have)
om et årligt beskæring, tilbud gives.
Ligeledes kommer der en aftale om beskæring af træer mellem de 7 gule rækkehuse og søerne,
JOB har en aftale med pågældende beboer (gule huse)
Aarhus Vand renser ved gennemstrømning mellem søerne.
Erik N. V. Havestår for rensning rundt om søerne en gang årligt.

Pkt. 5 Hjertestarter ved Eigil og Mads
EH oplyste at ansøgningen til Trykfonden om 4 stk. hjertestarter opsat i området var afvist.
Der arbejdes på et projekt ”hjerteløber”. Dvs. hjertestarter på en bestemt adr. der betjenes af en
bestemt og kvalificeret person.
Pkt. 6. Evt. nyt ang. Viborgvejs udvidelse
Der er ikke meget nyt vedr. Viborgvej.
Projektet skal behandles i Byrådet, men det er åbenbart udsat til sidst på året.
Pkt. 7. Eventuelt
SF orienterede om industrikvarteret ved Holmstrupgårdvej langs Viborgvej.
Der må der ikke drives virksomheder med handel og dagligvarer. Og det har man været nervøs for
at der har været tendens til. SF har sendt en påtale/orientering til Teknisk udvalg Aarhus
Kommune, som har givet medhold i at det kan og er der ikke givet tilladelse.
Afd. 1 holder udviklingen i området under observation.
JOB bad os tænke over om der var flere aktiviteter i afdelingen der kunne lægges under
hovedafdelingen.

Ref. Hans Bjerre Madsen 25. juni 2019

