
Referat fra generalforsamlingen i afd. 3 under

grundejerforeningen Holmstrup Bakker den 3t.5.202L'

Generalforsamlingen blev indledt med velkomst af foreningens formand Kim DalbØge og det blev

konstateret , atZ|husstande - heraf 4 fra bestyrelsen - var fremmødte' Hertil var endvidere

medbragt 2 fuldmagter.

Generalforsamlingen startede traditionen tro med indtagelsen af et par håndmadder'

Herefterind|edtesgenera|forsamlingenmedfø|gendedagsorden'

1. Valg af dirigent

Anne-Mette Brandt-Clausen blev enstemmigt valgt'

Han takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt'

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år

som følge af corona restriktionerne har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen

indenfor de i vedtægterne fastsatte tidsrammer (senest den 15.3.) Bestyrelsen har i det forløbne

år afholdt 4 bestYrelsesmøder'

Bestyrelsesarbejdet har i stor udstrækning været koncentreret om etableringen af de 3 vejdump'

som blev godkendt på generalforsamlingen i 2019'

Det har især været myndighedsgodkendelser fra kommunens samt politiets side' som har skabt

vanskeligheder, idet administrative regler har fastsat, at der principielt skal være vejbump for hver

75 m, når der er tale om et lukket område'

Retab|eringen af det åbne område fra ,,serpentinerstien,, ind imod E|da|en har endnu engang

måtte omplantes som følge af uønsket stiadgang fra Eldalen som gennemgangssti til Aldi og Netto'

Beprantningen briver nedtrådt uhæmmet, og ved fortsat tirsidesætterse af grundejerforeningens

ejendom må træffes andre påkrævede foranstaltninger'

på byrådsmØdet den 6,12. besluttede Aarhus Kommunen den endelige vedtagelse om Viborgvejs

udviderse tir 4 spor. Besrutningen indebar at den nuværende udkørser fra Holmstruphøjvej til

Viborgvej alene bestå r af "højre ind/høye ud"' Samtidig åbnes der for gennemkørsel og ny

udkørsel i begge retninger på Jernaldervej. Eftersom byrådet har tilsidesat alle høringssvar har

hovedforeningen indbragt sagen for Miljøankenævnet. Uagtet denne legitime klage fortsætter

kommunen sine ekspropriationsplaner, huorfor vi endvidere har måttet begære opsættende

virkning, hvilket midlertidigt sætter en stopper for kommunens fremskredne planer'



Efter 1-2 års udskydelse ser højhusprojektet ved Viborgvej/Runevej nu ud til at blive en realitet,
Bestyrelsen vil nØje følge de infrastrukturelle konsekvenser, som dette byggeri må skabe for
gru ndejerforeni ngens om råde.
3. Kassererens aflæggelse af regnskab

Agner Madsen fremlagde regnskabet for 2020, som enstemmigt blev godkendt.

Efter afholdelse af en reparationsudgift til veje på ca. 20.000 kr. - som er betalt via vejfonden -
udviste regnskabet et underskud på i alt 10.561. Korrigeret for den hensatte udgift udgør det
driftsmæssige resultat for året således et overskud på ca. 9.500 imod et budgetteret overskud på

kr.2.4OO. Grundejerforeningens formue udgjorde ved året slutning i alt kr. 478.627 (heraf

båndlagt i vejfond kr. 291,.347).

4. Rettidige indkommende forslag

Til generalforsamlingen var rettidigt fremkommet i alt 3 forslag:

L. Udvidelse af veidump fra allerede godkendte 3 bump til i alt B bump.

Jason redegjorde for omfattende korrespondance med de kommunale og

politiadministrative myndigheder, som stiller meget specifikke krav til etableringen af

vejdump. Desværre har det vist sig, at opsætningen af særskilte bump, hvor behovet er

særligt udtalt ikke har været muligt, idet myndigheder forlanger en "alt eller intet l6sning",

hvor der - også på arealer som ikke har behov - skal opsættes vejbump for hver 75 m (ved

en hastighed på 30/km/t).
Forventelig fremkom der i denne forbindelse en del kritiske bemærkninger, idet frygten for
skader på undervogn, ophæng m,v. blev nævnt.

Jason redegjorde nærmere for projektet (se bilag 1). Der er fremkommet tilbud på

etablering af 3 bump for i alt 15.000 (ZOI9 priser). Bestyrelsen står selv for egenhændig
montering, og det blev oplyst, at de opsatte vejdump på et senere tidspunkt eventuelt ville

kunne demonteres.

Forslaget, hvor der er afsat ca. kr. 40.000 blev herpå sendt til afstemning og vedtaget med

4l stemmer for og l-3 stemmer imod.

2. Indkøb af telt til max, kr. 12.500.
Lars Vad La Cour havde fremsat forslag om kØb af nyt festtelt idet det gamle telt efter
adskillige år stod for udskiftning. Lars redegjorde for sit forslag (bilag 2), og pointerede

muligheden for at grundejerforeningens medlemmer kunne leje teltet i forbindelse med

festlige lejligheder.
Såfremt teltet over en årrække skulle have en vis tilbagebetalingsvaerdi foreslog
bestyrelsen en lejepris på kr. 500 over en weekend (evt. 5-6 dage), hvilket flere
medlemmer anså for lige rigeligt,

Forslaget om køb af telt blev efter afstemning vedtaget med 49 ja stemmer og 5 nej.



3. Tilskud til leseolads i afdeline 7.

Bestyrelsen havde fra afdeling 7 modtaget en forespørgsel på tilskud til etablering af ny

legeplads. Eftersom behovet for en legeplads i afdeling 3 igennem flere år har været
udtalte, har bestyrelsen været positivt stemt for andragende.

Forslaget gik til afstemning, og blev vedtaget med stemmerne 46 ja, 7 imod og en enkelt
blank.

5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

Agner havde udarbejdet budget til generalforsamlingen udvisende et negativt resultat på

kr. 7.000 efter at parcelforeningen ekstraordinært modtager kr. 200 i refusion fra hoved-

foreningen.
Vedtagelse af ovennævnte 3 forslag medvirker, at det budgetterede driftsresultat forøges

med ca. 35.000 kr. således, at det forventede resultat - med vedtagelsen af uændret
afdelingskontingent på kr. 400 - vil udgøre negativt ca. kr. 42.OOO.

Budgettet blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Det har i adskillige år været vanskeligt for afdelingen af finde villige medlemmer, som

kunne stille sig til rådighed for bestyrelsen. Således anmodede Agner allerede sidste år om

afløsning, og det var derfor glædeligt, af generalforsamlingen endeligt kunne opstille nye

interesserede kandidater til bestyrelsen.
Jfr. vedtægterne stillede Agner spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen skulle bestå af 3 hhv. 5

medlemmer. ldet der nu endeligt var mulighed for en mere alsidig bestyrelse, ønskede
generalforsamlingen en bestyrelse af samlet 5 personer.

ldet Kim Dalbøge efter adskillige års ihærdig indsats trak sig fra bestyrelsen, blev der valgt

en samlet bestyrelse bestående af

Jason Greve Holbech (nr. 197) - afgår 2022
Lars Vad La Cour (nr. 123) - afgår 2022
Agner Madsen (nr. 29) - afgår 2022
Simon Kjærulff Blouner (nr. 105 B)

Andrei Dobre (nr. 111)

7. Valg af suppleant.
Heller ikke i år var det muligt at finde villige bestyrelsessuppleanter.



8. Valg af revisor samt suppleant.
Som ny revisor valgtes Astrid Madsen fra nr. 67, Elin (nr. 5) påtog sig hvervet som

revisorsu ppleant.

9. Eventuelt.
Andrei (11-1) talte for en mere smidig behandling af bestyrelsen beslutninger. Han følte, at

mange forslag og henstillinger fortonede sig i det uvisse, hvilket ikke fremmer interessen

for parcelforeningens ve og virke.

Simon (1058) nævnte muligheder for en bredere anvendelse af de teknologiske
muligheder, der i dag sikrer en langt hurtigere og direkte beslutningsgrundlag.

Fadi (nr. 189) beklagede, at der ved weekend parkering af hans varevogn gentagne gange

var sket ændringer af sidespejlene på bilen. Det blev i denne forbindelse nævnt, at
parkering i græsarealerne/armeringstenene ikke var tilladt, og at parkering skulle foregå på

vendepladsen for enden af stikvejene. Fadi nævnte, at dette ikke havde været muligt, som

følge af afdeling 6's beboere som benyttede vore vendeplads for bådtransport. Bestyrelsen

vil henstille til afdeling 7 at vendepladsen alene er til afdeling 3's benyttelse.

Efter en lang og til tider ophedet debat erklærede dirigenten - som i øvrigt havde ledet
forsamlingen på forbilledlig vis - generalforsamlingen for ophævet.

Aarhus, den 1. juni2O2!

n lxl*ilØ
Dirigent Referent



Bilag 1

Forslag til behandling på GF Fartdæmpnirig i afdeling 3 - Holmstruphøjvej
- Holmstrup Bakker

Forslagsstiller
Jason Greve Holbech - Holmstruphøjvej197.

For aIgøre vejene sikre at færdes på for b6rn, gående, cykler, andre bløde trafikanter og gøre området
tidssvarende, ønskes der opsætning af vejbump.
I dag har biler fået bedre acceleration, elmotorer(lydløse) og automatgear. Dette pger hastigheden og

accelerationerne på Holmstruphøjvej, samt at elbiler har lydsvage motorer, så man ikke hører dem før
det er for sent.
Det oprindelige oplæg til kommunen med test af 3 vejbump i området kunne ikke anbefales eller
godkendes af kommunen ud fra de tidligere opstillede kriterier. Efter kontakt med politiet og

kommunen, er kommunen er vendt tilbage med nogle rettelser, for at det kan blive realiseret at
dæmpe hastigheden på vores veje.
For at sætte hastigheden ned til 30 km/t, er der en maksimal afstand på 75 m mellem hvert vejbump.
For at øge sikkerheden i hele afdeling 3, skal der ansgges om 8 vejbump med dertilhørende
markeringspæle og skiltning ved indkørsel til området. Se bilag 1 for oversigtskort med placeringer

med gult. Der er bl.a. i forbindelse med placering taget højde for bakkeretning ind og ud af
ind kprsler/vejkryds.
Der vil blive sØgt om dispensation om at undlade vejbump ud for nummer L1. og27 efter ønske fra
nummer 29. Det er af vejloven bestemt og det er også af kommunens vejafdelings opfattelse, at der
skal være et vejbump på en strækning som denne, da den har en længde på 110 meter. Derfor
overskrider vejlængden de 75 m.

8 stk. typegodkendte vejbump 30 km/t inkl. puller/markeringspæle - godkendt af vejdirektoratet. Samt

skilte ved to indkørsler til området.
Budget:40.000 kr. evt. fra vejfonden, så der ikke skal indkræves ekstra fra husstande.

Priseksempel kan ses på tilbuddet kan ses i bilag 2 for 3 stk. 20km/t vejbump. Nyt tilbud på 8 stk. 30

km/t vil blive indhentet ved godkendelse på GF.



Bilag 2

Forslag tif indkøb af teft til afdeling 3

Jeg foreslår at afd. 3 indkøber et nyt telt til afløsning af det telt afd' 3 har på nuværende tidspunkt'

Det nuværende telt er godt brugt og slidt, hvilket betyder at det ikke er helt tæt og at der mangler

forskellige ting. Desuden er gaffatape ikke en ukendt makker for teltet. samtidig er det for lille til vores

sommerfest. Tanken er også at det kan lejes af beboerne i afd. 3 til runde fødselsdage, familiefester og

lignende.

Jeg har unders6gt markedet ud fra nogle krav: 1) Det er opbygget af moduler' så det kan være et stort

telt, når alt er sat op til eksempelvis sommerfest, eller mindre hvis det skal være i en have til en rund

fødselsdag. 2) Det skal være muligt at få fat i reservedele, hvis det går i stykker eller noget bliver væk'

3) Det skal være slidstærk og kunne holde til at blive sat op mange, mange, mange gan8e 4) Der skal

kunneværep|adsti|godt40siddendepersonerplus|idtmere.
Dancover fremstiller som den eneste på markedet et telt der lever op til de specifikationer' Det er 5x10

meter og kan deles op i 3 i 1: - et telt på 5x6 meter - Et telt på 5x8 meter - Og et på 5x10 meter De har

givet et tilbud på 10.800 kr. som indeholder en rabat på 1'300 kr'

På generalforsamlingen vil jeg komme

vejret og indeklimaet'

nærmere ind på materialer og hvordan det tager højde for

Jeg vil også vise et alternativ som består af 2 telte af 5x5 meter fra Teltpartner som vil koste 12'500 kr'

,Å h., den samme kvalitetsniveau. Forslags stiller, Lars Vad la Cour, nr' t23


