Grundejerforeningen Holmstrup Bakker
Referat fra bestyrelsesmøde i Hovedforeningen torsdag den 7. november 2019 kl. 19.30. Mødet blev afholdt
hos Agner Madsen, Holmstruphøjvej 29.
Til stede:
Formand Jan O Bredgård (JOB),
Kasserer Agner Madsen (AM),
Sven Fuglsig (SF) afd. 1,
Mads de Vries Laursen (MVL) afd. 2 – (ref.),
Kim Dalbøge (KD) afd. 3,
Ole Andersen (OA) afd. 5,
Preben Poulsen (PP) afd. 6,
Hans Bjerre Madsen (HBM) afd. 7
Afbud:
Eigil Hvid (EH) afd. 4

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent og ordstyrer
Godkendelse af referat
Økonomi ved Agner
Grønne områder ved Jan
Viborgvejs udvidelse
Eventuelt

Pkt. 1. Valg af referent og ordstyrer
MVL 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.

Pkt. 3. Økonomi ved Agner
Økonomien er fortsat fin, AM oplyser at vi pt. har 589000,- stående.
AM har modtaget medlemsliste fra Arbejdernes Landsbank og håber den kan lette arbejdet med at få oprette
hos Nets.
KD meddeler at foreningen kommer til at modtage 5000,- for gener ved gravearbejde.
Pkt. 4. Grønne områder ved Jan
Der plantes nye træer i Æblelunden, 3 æbletræer og 5 pæretræer.
Der ryddes enkelte udgåede træer mod Jernaldervej.
Da jorden under græsset er ved at være meget blød, klippes der kun hvor gartneren vurderer at det er
fornuftigt. Bestyrelsen var enig om at det var bedre at have lidt længere græs end at risikere at køre det i
stykker.
Aarhus Vand udbedrer sammenstyrtet brønd ved søerne.
Det blev besluttet at gartneren, på et passende tidspunkt, skal beskære det første allé-træ nærmest
Æblelunden som prøve på hvordan alle træer langs højspændingsarealet kunne beskæres.

Pkt. 5. Viborgvejs udvidelse
JOB gav et kort resume af informationsmødet om Viborgvej, hvor ejerforeningen havde været repræsenteret
med flere medlemmer af bestyrelsen samt yderligere nogle beboere fra afd. 5.
Det overordnede fokus for diskussionen var at få produceret et godt høringssvar, som bestyrelsen kan
indgive som ejerforeningens overordnede respons. Der er frist 3. december, men bestyrelsen var enig om at
få produceret vores indlæg hurtigst muligt for også at kunne animere til yderligere høringssvar fra de enkelte
beboere.
JOB havde produceret et udkast, og AM havde inden mødet forberedt flere forbedringer til dette. AM skriver
videre på det og tilbyder også at hjælpe med ideer til yderligere høringssvar.
JOB har kontakt til journalist fra Aarhus Stiftstidende, det blev besluttet at fremsende bestyrelsens
høringssvar til journalisten når det er indsendt til kommunen. Yderligere agter bestyrelsen at sende svaret til
samtlige medlemmer af teknisk udvalg direkte, for at se om nogen af dem kan påvirkes i vores retning.
KD kontakter beboere fra Runevej med opfordring til at besvare høringen.
OA kontakter daginstitutionen med henblik på at de eller deres forældrebestyrelse forholder sig til høringen.
Bestyrelsen er enige om at der opfordres til så mange høringssvar som muligt for alle afdelingerne. JOB
laver et indlæg, som Steen skal lægge på foreningens hjemmeside.
AM kontakter kommunen med henblik på at få opklaret præcis hvilke løsningsmuligheder der fortsat er i spil,
således at vores høringssvar er så målrettet som muligt. Yderligere undersøger AM også praktikken om at
søge foretræde for teknisk udvalg for at fremlægge forenings holdning.
Pkt. 7. Eventuelt
AM og HBM får snarest delt sand rundt, således at alle kasserne med sand til glatførebekæmpelse er fyldt.

Ref. Mads de Vries Laursen
9. november 2019

