
Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Referat fra bestyrelsesmøde i Hovedforeningen torsdag den 12. september 2018. Mødet blev 
afholdt hos Agner Madsen, Holmstruphøjvej 29.

Til stede: 
Formand Jan O Bredgård (JOB)
Kasserer Agner Madsen (AM), (Ref.)
Michael Mikkelsen (MM) afd. 5,
Hans Bjerre Madsen (HBM) afd. 7
Sven Fuglsig (SF), afd. 1

Dagsorden
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af referat 
3. Regnskab ved Agner
4. Stier og grønne områder ved Jan
5. Fremlæggelse af projekt ang. 60 KV kabel
6. Beslutning vedr. 60 KV Kabel
7. Eventuelt

Pkt. 1. Valg af referent og ordstyrer
AM 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.

Pkt. 3. Regnskab ved Agner
Kontingentopkrævningen for 2018 har på forløbet helt gnidningsfrit. Traditionen tro måtte et enkelt 
medlem i afdeling 7 dog – helt i lighed med de tidligere år – rykkes med såvel rykker 1 som rykker 
2 samt endeligt inkassoadvis før betalingen blev effektueret. 

Pkt. 4. Stier og grønne områder ved Jan

E. V. Have & og Parkpleje har nu beskåret træer langs ”serpentinerstien”.

Grundet den usædvanlige tørre sommer har Erik endvidere foretaget vanding samt opsat 
plastiksække omkring vore nyplantede træer ved søerne.

HM gjorde opmærksom på, at træerne ”Kuplerne” på træerne langs højspændingsarealet 
efterhånden trænger ud over cykelstien.  Såfremt træerne fortsat vokser (sideværts) er en 
beskæring heraf påkrævet.

JOB oplyste, at Aarhus Kommune igangsætter en snarlig asfaltering af nyt slidlag på de 
kommunale stier.

Efter det seneste skybrud er der enkelte steder atter konstateret bortskyldning af grus på stierne 
rundt om søerne. Aarhus Kommune har stillet en udbedring heraf i udsigt.

Pkt. 5. Fremlæggelse af projekt ang. 60 KV kabel 

Grundejerforeningen har fra LIFA A/S modtaget henvendelse på nedgravning af 60 KV 
højspændingskabel afgrænsende i området imellem søerne og det grønne område langs hele 
Holmstrupgårdvej. JOB og HM har afholdt møde med LIFA, og i stedet foreslået af kablet 



nedgraves i den brede vejrabat rundt om selve Holmstrupgårdvej for derefter at krydse under 
boldbanen ved søerne. 
LIFA har været lydhør for dette forslag, som udløser en kontant erstatning på kr. 30.000 til 
grundejerforeningen. Herudover skal LIFA A/S gennemføre en fuldstændig retablering af de 
opgravede arealer. 

Pkt. 6. Beslutning vedr. 60 KV kabel

Da LIFA A/S gerne ser nedgravingen af 60 KV kablet gennemført inden årets udgang besluttede 
bestyrelsen at godkende det reviderede forslag som nævnt i pkt. 5. Endelig underskrivelse – 
herunder indhentning af CVR nummer – gennemføres på møde hos JOB den 25. september 2018 
med deltagelse af HM og AM udover JOB.
Til brug for underskrivelse af dokumenterne har Agner indhentet et CVR nr. til foreningen. 
Foreningens CVR registrering hedder herefter 39862441.

Pkt. 7. Eventuelt
Først på sommeren modtog grundejerforeningen en forespørgsel fra Telcon på opsætning af 
mobilmast på et grønt område nær børneinstitutionerne. Efter en hurtig forespørgsel hos alle 
bestyrelsesmedlemmer blev anmodningen afvist.

Vores bordbænke sæt, der stod ved fodboldmålene nordvest for vores søer, har desværre været 
udsat for hærværk. Eftersom bordbænkesættet primært har været anvendt af udefrakommende 
personer vurderede bestyrelsen, at der ikke umiddelbart er behov for opsætning af nyt bænkesæt.

JOB har modtaget bekræftelse på, at grundejerforeningens bemærkninger til afholdt møde vedr. 
Viborgvejs udvidelse indgår i administrationens indstilling til byrådet.

SF gjorde opmærksom på, at bilforhandleren på Holmstrupgårdvej har udvidet sin forretning fra at 
omfatte specialbiler til at være autoriseret Subaru forhandler. Det er afdelingens opfattelse, at 
kommerciel forretning kun i begrænset omfang er tilladt på Holmstrupgårdvej.

Ref. Agner Madsen, den 17. september 2018


