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Referat fra generalforsamlingen i
Grundejerforeningen Holmstrup-Bakker,

torsdag den 7. april zo22på sognegården i skjoldhøj IGrke.

Til generalforsamlingen var fremmødt i alt 24 husstande, hvoraf de 8 repræsenterede bestyrelsen.
Der var ikke medbragt fuldmagter til denne generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Eigil bød de fremmødte medlemmer velkommen og en særlig velkomst specielt til områdets nye
ejere. Bestyrelsen foreslog herpå Vivi Rasmussen som dirigent, som blev enstemmig valgt.

Vivi oplæste her indledningsvis den forretningsorden, som er gældende for grundejerforeningens
generalforsamling, hvorpå ordet blev givet til formandens beretning.

2. Formandens beretning

Eigil aflagde herpå som konstitueret formand bestyrelsens beretning for ZO2L.

Som årets hovedaktivitet har bestyrelsen fortsat lagt betydelige kræfter iforskellige klageadgange
vedrørende udbygningen af Viborgvej, og de dermed afledte ændringer af vort lokalområde.

Efter Aarhus kommune beslutning i december 2020 omen åbning af stamvejen for gennemkørsel
på Holmstruphøjvej, er der således - i samråd med eksternt erhvervet advokatbistand - indgivet
klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Endvidere er der kort før generalforsamling udarbejdet en
klage til Planklagenævnet for manglende udarbejdelse af påkrævet dispensation fra vores
lokalplan, samt endelig en klage til Vejdirektoratet for en række divergerende forhold iforbindelse
med en endelig ekspropriationsbeslutning truffet af Aarhus Kommune.

Det endelige udfald af disse klager afventes med fortsat stor spænding.

Sideløbende med klagerne har der været såvel skriftveksting som afholdt møder med Teknik &
Miljø samt senest i marts 2022 etbesØg, hvor en direkte dialog med borgmesteren var muligt.

Borgmester Jacob Bundsgaard udviste stor forståelse for vore synspunkter, og indrømmede, at
han ikke eksplicit var vidende omkring sagens hidtidige forløb. Han agtede at"trykprgve',
beslutningen endnu engang i byrådet, hvor der jo som bekendt har været en del udskiftninger
siden valgeti2O2

lndenfor det grønne områder har bestyrelsen i forening med vores gartner udvalgt 3 områder til
udlægning af biodiversitet. Det etableres således forsøgsvis en tilsåning af arealet bag "Antikgården,,
(Jernaldervej 346 B), den lille boldbane ved Holmstrupgårdvej 1-70, samt ved indkørslen foran
Holmstruph Øjvei 6.
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I efteråret påbegyndtes en nødvendig beskæring af områdets store træer. Denne opgave er
afsf uttet iforåret 2022.

På generalforsamlingen sidste år besluttedes indkøb af i alt 4 hjertestartere, som nu alle er sat op
på adresserne Holmstruphøjvej L6, Holmstruphøjvej 2!9, Jernaldervej 354 samt Holmstrupgårdvej
t4o. På pågældende lodsejere som lægger strøm til hjertestarterne honoreres med de nuværende
elpriser en årlig kompensation på kr. 400,00 årligt.

Hjertestarterne kan ikke fejlbetjenes, men i løbet af foråret vil der blive orienteret nærmere
omkring anvendelse af hjertestarterne herunder en kort kursusintroduktion.

Beretningen kom herpå til afstemning, og blev enstemmig godkendt.

3. Regnskabet for 2021

Agner gennemgik regnskabet for 2O2t som udviste et underskud på kr.243.592 imod et
budgetteret underskud på kr. L46.25O. Resultat var påvirket af 3 væsentlig og ekstraordinære
forhold:

Budgetteret ekstraordinær tilbagebetaling af kontingenter til parcelforeningerne med kr.
200,00 pr. medlem (ialt kr. 64.200l

o Budgetteret afsat udgift til advokatbistand vedr. Viborgvej på kr. 75.000, hvoraf ca. kr.
50.000 er anvendt i 2021.

o lkke budgetteret men godkendt indkøb af hjertestartere til kr. 90.000

Foren in gens form u e udgjorde pr. 3L.L2.202 1 kr. 3Lg.247 .

Som bemærkning til regnskabet opfordrede Agner parcelforeningerne til fortsat at få udskilt konti
til vejfondene, således at adgangen til disse konti krævede 2 uafhængige godkendelser i
Netbanken, idet hovedforeningens kautionsforsikring er opsagt i 2020.

Regnskabet blev herpå enstemmig godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var rettidigt fremkommet i alt 3 forslag:

Forslag 1. Henrik fra Holmstrupgårdvej 116:

Jeg vil gerne stille forslag om ot der sker beplantning på udvolgte områder med bær buske.lkke æbler og
lignende der giver føde til rotter, men bær som kon være til gavne for fugle og mennesker.

Henrik redegjorde for forslaget, der ikke var tænkt som et decideret frugtområde, men derimod over tid
som diverse solitære beplantninger.

Bestyrelsen havde forud for generalforsamling forhørt sig nærmere hos grundejerforeningens gartner, der
pointerede, at såvel anlæg som vedligeholdelse heraf krævede en del ekstra indsats.



,

Forslaget blev i øvrigt positivt modtaget, og bestyrelse agtede at tage denne form for beplantning med i det

fremtidige.

Genera lforsam lingen tog dette til efterretning.

Forstag 2 fra Else og Michaael Madsen (Holmstrupgårdvej 134):

Vi hor etforstog til det grønne område frø den store sti ved søen også over til den lille sti, bagved

H ol m stru pg å rdvei 7 34- 73 6- 7 3 8.

Viforeslår ot der bliver drænet og lavet en sti, evt. en lige sti eller en sti der ligner et Y.

Der går mange mennesker over dette område, og der står meget vond i græssel ligeså vil området hænge

pænt sommen. Så vil det io være rort ikke at få våde tæer.

Forslagsstiller var ikke tilstede, men Eigil bemærkede, at problemet var velkendt. Henset til trafikken på

dette område, skønnedes en udgift til dræn, etablering af pumper m.v. uforholdsmæssig stor i forhold til

det ønskede resultat.

Generalforsamlingen samtykkede dette synspunkt, hvorfor forslaget således indtil videre må henses som

bortfaldet. Skal der arbejdes videre med forslaget, skal der laves et budget, da det ikke kan indeholdes i

nuværende forslag til budget.

Forslas 3 fra Anne Berg og Kamil Dyszkant (Jernaldervej 404):

At der lægges mere grus på grusstien rundt om den vestlige del af søerne, for øt imødegå de store

vondpytter og mudder der dannes på grusstien, når det har regnet. ldeen er ot løfte grusstiens

niveou så vandet kon løbe of til siderne

Kamil begrundede sit forslag, som for de fleste, som går en tur omkring søarealet er velkendt i store dele af

årets måneder.

Eigil oplyste, at der dog ad flere gange allerede er foretaget såvel pålægning af ekstra grus som etablering

af et interimistisk dræn. Området - der jo er kategoriseret som et decideret vådområde - lader sig

vanskeligt tørlægge ikke mindst netop på baggrund af de topografiske forhold, som netop er til sted på det

pågældende areal.

Bestyrelsen vil holde øje med udviklingen, og i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af det samlede

stiarealer være opmærksom på eventuel ekstra pålægning af grus.

Generalforsamlingen godkendte denne hensigtserklæring'

5. Budget for 2O2l'

Agner fremlagde budgettet for 2O22

Efter en forhøjelse af grundejerkontingentet til kr. L.200 pr. husstand udviser bestyrelsens

budgetforslag for 2022 såtedes på et driftsunderskud på kr. 36.050. Heri indgår en hensættelse på

yderligere kr. 25.000 tilfærdiggØrelsen af verserende klagesager.
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Bestyrelsen har ikke indregnet en eventuel erstatning for ekspropriationsarealer, idet bestyrelsen
som udgangspunkt ikke vurderer dette forhold som relevant på nuværende tidspunkt. I givet fald
må endvidere påregnes, at erstatningens størrelse vil skulle trækkes i langdrag.

Agner oplyste, at det vederlag som pålægges ejendomsmæglere for udfyldelse af
grundejerforespørgsler ved salg forhøjes fra kr. 350,00 til kr. 500,00.

Restancegebyrer for 2022 forblev uændrede (kr. 50 pr. 1. rykker - kr. 100 pr. 2. rykker samt kr. kr.
250 ved inkassoadvis).

Generalforsamlingen vedtog med overvældende flertal det reviderede budget.

6. Valg af formand og suppleant

Eigil blev med applaus valgt som formand for den kommende 2 års periode. Det var på

generalforsamlingen ikke muligt at finde en formandssuppleant, men bestyrelsen vil idet
kommende arbejde søge denne post besat. Forsamlingen gav bestyrelsen mandat til at arbejde for
en besættelse af denne post.

7 . V alg af revisor samt revisorsuppleant

Preben Larsen blev (in absentia) genvalgt som grundejerforeningens revisor. Der forelå tilsagn.
Preben Sørensen fortsætter ligeledes som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Lars Vad fra afdeling 3 oplyste, at han havde en aftale med bygherren fra højhusbyggeriet på

Runevej omkring en invitation tilsamtlige medlemmer i Hovedforeningen til en præsentation af
højhushuset herunder en besigtigelse af vores område fra højhuset tag. Nærmere herom på

grundejerforeningens hjemmeside.

Eigil havde modtaget et antal tryksager fra Tryg-fonden vedrørende betjening af hjertestartere,
som ville blive husstandsomdelt.

Generalforsamlingen blev herpå erklæret for afsluttet, og dirigenten takke for god ro og orden.

Århus, den 10. april2O22

Vivi Rasmussen

Dirigent

Agner Madsen

Referent


