Grundejerforeningen Holmstrup Bakker
Referat fra bestyrelsesmøde i Hovedforeningen torsdag den 01. juni 2017 kl. 18,30. Mødet blev afholdt hos
Jan O. Bredgård Holmstrupgårdvej 130.
Til stede:
Formand Jan O Bredgård (JOB)
Kasserer Agner Madsen (AM)
Ashkan Heydari (AH) afd. 1,
Michael Mikkelsen (MM) afd. 5,
Thomas Iversen (TI) afd. 3,
Hans Bjerre Madsen (HBM) afd. 7, (ref.)
Eigil Hvid (EH) afd. 4,
Steen Nielsen (SN) afd. 2,
Afbud
Preben Poulsen (PP) afd. 6,

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af referent og ordstyrer
Godkendelse af referat
Regnskab ved Agner
Snerydning/glatførebekæmpelse. Vi skal have fundet en ny til at varetage dette job, da Kim er trådt
ud af bestyrelsen
5. Grønne områder ved Jan
6. Evt. nyt ang. Viborgvejs udvidelse
7. Eventuelt
Mødet startede med spisning. Jan havde indkøbt smørebrød. Det var første møde efter generalforsamlingen
den 3. april.
Pkt. 1. Valg af referent og ordstyrer
HBM valgtes til mødets referent
Pkt. 2. Godkendelse af referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet, af de i bestyrelsen, der deltog i dette
møde.
Da der var 3 nye i bestyrelsen, foreslog Jan, at vi lige kort præsenterede os med navn og afdeling, og evt. de
gøremål nogle havde.
Pkt. 3. Regnskab ved Agner
Agner oplyste, at det ikke var det store, der kunne siger om regnskabet, ud over følgende:
Der havde været en del hussalg i området, som havde givet en pæn ejerskiftegebyr fra de respektive
ejendomsmæglere.
Udgifter til snerydning, er til dato på kr. 6.000,- vi håber på en mild vinter resten af året, så budgettet kan
holdes.
Indbetaling af kontingent, går tilfredsstillende, dog må det siges, at der er få, som har lidt svært at overholde
tidsfristen for betalingen.
Pkt. 4. Snerydning/glatførebekæmpelse. Vi skal have fundet en ny til at varetage dette job, da Kim er
trådt ud af bestyrelsen
Dette hverv påtog HBM sig efter Kim. Kontakter selv Kim for en afleveringsordning.
Pkt. 5. Grønne områder ved Jan
Som bekendt skal læbælte/vold ved Jernaldervej og Holmstrupgårdvej beskæres. Dette startes op ultimo
2017. for ikke af komme til at gøre noget overilet, altså komme til at støde de grundejer, der bor op mod
volden, udarbejdes der en info/skrivelse, der afleveres til de pågældende, Steen laver udkast til skrivelsen.
Bænke der står omkring søerne, trænger til oliemaling. Denne opgave har Agner og Hans påtaget sig.
Det er fugtig – et par steder - ved stien omkring den lille sø, Jan har talt med gartneren om at få det drænet,
anslået pris ca. kr. 3.000,-, arbejdet igangsættes.

Steen oplyste, at en sti i afd. 2 trængte til en mindre reparation. Udføres ved lejlighed.
Pkt. 6. Evt. nyt ang. Viborgvejs udvidelse
Vedr. Viborgvejens udvidelse, så ligger projektet jo ikke stille, COWI har - udarbejdet en ny VVM rapport
(vurdering af virkninger på Miljøet) udfaldet har vi endnu ikke fået kendskab til.
Jan har talt med Ingeniør Hans Tausen Aarhus Kommune, der gerne vil holde et møde med os, når tid er.
Når Jan ved mere, indkaldes der så til møde i arbejdsgruppen for Viborgvej.
Pkt. 7. Eventuelt
Der blev talt en del omkring asfalt/slidlag på de enkelte afdelingers veje i forbindelse med Aarhus kommunes
renovering af fjernvarmeanlægget. Her vedrørende pris og den entreprenør der skal udføre arbejdet, når der
ønskes lagt slidlag på hele vejen, da skal de enkelte afdelinger jo betale en sin del i samarbejde med
Kommunen.
Prisen betyder selvfølgelig meget for de enkelte afdelinger, da det kan være et bekosteligt projekt.
Dato for næste møde er ikke fastsat. Jan indkalder når tid er inde.

Ref. Hans Bjerre Madsen 09. juni 2017

