
Notat fra Bestyrelsesmøde hos Eigil den 6 december 2022.

Afbud fra.: Lars og Louise.


1. Valg af referent og ordstyrer

	 

	 Ole blev valgt.


2. Godkendelse af sidste referat.


	 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.


3. Økonomi ved Agner.


	 Status er at vi har 412.000 kr. i kassen, skulle budgettet være holdt skulle vi have 	
	 haft i omegnen af 300.000 kr..

	 Eigil tjekker op på om al fakturering til vores Gartner Erik for 2022 er fremsendt. 	 	
	 Ligeså har vi et udestående til vores advokat på omkring 25.000 kr., men alt i alt et 	
	 meget tilfredsstillende årsresultat.


4. Grønne områder ved Eigil.


	 Eigil og Agner har set på beskæring ved serpentinerstien tæt på Dalbovej, det 	 	
	 besluttedes at vi ikke foretager beskæring på dette område. Eigil tager en snak 	 	
	 med repræsentanter fra Dalbovej omkring det affald de smider ind på vores arealer.


	 Eigil orienterede omkring processen i forhold til beskæring af rør i søerne, han har 	
	 talt med Kommunen der ikke finder beskæring nødvendigt på nuværende 		 	
	 tidspunkt. Bestyrelsen talte om at vi selv kan foretage en beskæring når/hvis søen 	
	 fryser til, da vi så meget simpelt kan opsamle de afskårne rør, så det kommer til at 	
	 afhænge meget af hvilket vejr vi får.


	 Eigil tager en snak med Erik i forhold til at få skåret kanter af og lagt noget mere 		
	 ral/stenmel på stien rund om søerne, da denne efterhånden er noget tilgroet, og 		
	 lettere sumpet at gå på i fugtige perioder.


	 Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde ville Eigil samen med Erik flytte rundt på 	 	
	 fodboldmålene som aftalt, de har også gjort et forsøg, men på grund blød jord 	 	
	 måtte arbejdet indstilles, et nyt forsøg vil blive gjort når jorden kan bære bil og 	 	
	 trailer.


	 Områderne som er tilsået med frø i forhold til biodiversitet har ikke ligefrem være 	
	 kønne at se på, i den kommende sæson vil der indgå flere blomsterfrø i 	 	 	
	 blandingen, så disse områder gerne skulle fremstå kønnere.


	 Eigil har fundet en to år gammel pris frem på opretning af stierne i nærheden af 	 	
	 boldbanen ved busstoppestedet på Jernaldervej, Eigil kontakter leverandøren og 	
	 beder om en opdateret pris, inden det besluttes hvad der skal foretages.


	 Bent ønsker en tur rundt i området til foråret sammen med Eigil for at se på ønsker 	
	 til beskæring af træer og buskads.




5. Viborgvej


	 Eigil, Agner og Ole orienterede om status på projekt Viborgvej, det er nu 	 	 	
	 endegyldigt at gennemføringen af Holmstruphøjvej mod Jernaldervej IKKE vil blive 	
	 gennemført, da kommunen har trukket denne del af ekspropriationen tilbage, 	 	
	 kommunen har oplyst at en eventuel etablering kun vil ske hvis vi måtte ønske en 	
	 sådan, og det har vi bestemt ingen ønsker om.

	 Da ingen kan spå om fremtiden kan vi ikke vide om kommunen på eget initiativ på 	
	 et senere tidspunkt skulle ændre mening, men så vil der være tale om et helt nyt 		
	 projekt.


	 I den forbindelse spurgte Hans om det var os der havde bedt om at det for nyligt 	
	 opsatte busskur igen er blevet fjernet, hertil var svaret at det er en beslutning 	 	
	 truffet af den sagsbehandler i kommunen der har dette projekt, og at vi både 	 	
	 skriftligt og mundtligt havde opfordret til at busskuret skulle blive stående mod at k	
	 kommunen købte de ca 30m2 jord af grundejerforeningen, men det var 	 	 	
	 sagsbehandleren ikke interesseret i, derfor blev busskuret nedtaget igen.

	 Når hele etableringen af Viborgvej i 4 spor er tilendebragt, kan vi igen tage fat i 	 	
	 kommunen for at høre om de kan opsætte et busskur af den slanke type, som kan 	
	 stå på det fliseareal der er ved stoppestedet.


	 Vi har haft besøg af forkvinden for Teknisk Udvalg, her fortalte vi hende grundigt 		
	 om de fejlagtige oplysningerne politikerne har fået af forvaltningen i forhold til det 	
	 samlede projekt, både i forhold til etablering og økonomi. Efter en gåtur og en lang 	
	 snak kunne hun godt se meningen med at vi skal have en trafikregulering ved 	 	
	 udkørsel til Viborgvej, hvor vi både kan køre til højre og venstre. Hun vil tage dette 	
	 op igen i Teknisk Udvalg.


	 Efterfølgende har Ole skrevet til et andet medlem i Teknisk Udvalg, og har aftalt 	 	
	 med ham at han etablerer et møde med fire medlemmer af Teknisk Udvalg og Eigil, 
	 Agner og Ole, mødet var også berammet til den 12 december, men det blev 	 	
	 desværre nødvendigt at flytte mødet til en ny dato, da byrådsmedlemmerne ikke er 
	 på Rådhuset denne dag, vi afventer en ny dato, Ole er tovholder i at få dette aftalt.


	 

6. Generalforsamling 2023


	 Hans har taget kontakt til Kirken og det er aftalt at generalforsamlingen afholdes 		
	 den 12 April 2023.


7. Eventuelt.


	 Snerydning/saltning, Hans er som tidligere år vores kontakt til entreprenøren der 		
	 udfører dette, Hans bad om, at vi kontakter ham hvis der opstår situationer med 		
	 glatte veje, så formidler han kontakten videre.


	 Hans spurgte til forsikring af den nye legeplads i hans afdeling, Agner og Eigil 	 	
	 svarede at den er forsikret via Hovedforeningens forsikring.




	 Det aftaltes at Agner indhenter tilbud på maling af de bænke der står rundt om de 	
	 to søer.


	 

	 Følgende medlemmer i bestyrelsen der har fået nye mailadresser på bagrund af 		
	 de ændringer der er sket i Aarhus Antenneforening.


	 Bents ny mailadresse er.: benttilst5@gmail.com


	 Hans nye mailadresse er.: hansbm1946@gmail.com


	 Eigils nye mailadresse er.: egrhvid@gmail.com


	 

	 Næste møde afholdes hos Lars, dato er endnu ikke aftalt.


	 

	 Venlig hilsen


	 Ole


	 

	 Eigil Hvid	 	 	 	 Agner Madsen


	 Bent Sørensen	 	 	 Louise Büttner


	 Lars Vad La Cour	 	 	 Preben Poulsen


	 Hans Bjerre Madsen	 	 Ole Lundkvist
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