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M Ø D E R E F E R A T 
 
 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov 
den 28. maj 2008, kl. 19.30 

hos Bo Louring 
 
 
 

Mødedeltagere: Bo Louring   (BL) 
  Jens Kvorning  (JK) 
  Vagn Jessen  (VJ) 
  Lars Holdersen  (LH) 
  Oluf Bak Andersen  (OBA)  Referent 
 
     
 
 
 
 
Dagsorden: 1.      Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 
den 04. MAR 2008. 

3. Kassererens beretning siden sidst. 
4. Punkter fra generalforsamlingen NOV 2007. 
5. Meddelelser. 
6. Eventuelt. 
7. Næste bestyrelsesmøde.     

 
 
Ad 1.  Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
 
Ad 2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 04. marts 2008.  
 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 04. marts 2008 blev godkendt uden 
bemærkninger. 
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Ad 3.  Kassererens beretning siden sidst. 
 
På foreningens bankkonto henstår kr. 426.453. Renovering af stierne beløber sig til 
kr. 244.568,75 og i indeværende regnskabsperiode er der til den faste pleje af de 
grønne områder et skyldigt beløb på kr. 118.359,39. De kendte faste udgifter beløber 
sig til kr. 362.928,14, hvorfor det ikke bliver nødvendigt, at sælge nogle af 
investeringsbeviserne med mindre der kommer nogle store ekstraordinære udgifter 
for foreningen. 
 
 
Ad 4.  Punkter fra generalforsamlingen den 15. NOV 2007.  
 
På sidste bestyrelsesmøde blev det eneste emne til dette punkt grundigt drøftet, men 
bestyrelsen har efterfølgende konstateret, at der stadig bliver beskåret i beplantningen 
af andre end foreningens gartner og det afklippede bliver efterladt på stedet, lige som 
afklip fra hækplanter bliver det. Bestyrelsen besluttede, at gartneren skal fremkomme 
med forslag til, hvordan bedet kan renoveres. Bestyrelsen ønsker, at bedet bliver 
ryddet for alt det afklippede og hvis det medfører, at bedet skal fuldstændigt ryddes 
for beplantning, er bestyrelsen indstillet på, at de enkelte træer der er, bliver bevaret 
og der efterfølgende bliver plantet nye lave planter, f.eks. kontenasters og andre 
tilsvarende planter.    
 
 
Ad 5.  Meddelelser. 
 
JK oplyste, at han havde været til afdelingsmøde i Vejlby Toften og her var det blevet 
besluttet, at der nedsættes et aktivitetsudvalg, som skulle prøve om der kunne 
etableres nogle aktiviteter for alle i området. Som et eksempel var blevet nævnt, at 
der måske var mulighed for etablering af Sankt Hans bål. Da bestyrelsen tidligere 
havde debatteret muligheden for økonomisk støtte til sådanne arrangementer, var han 
blevet indvalgt i det nævnte aktivitetsudvalg som observatør. JK mente ikke, at man 
kunne nå at arrangere noget til Sankt Hans i år.  
 
 
Ad 6.  Eventuelt. 
 
LH havde fået en henvendelse fra Ejerforeningen Flintebakken 6 – 84, der ønsker at 
beplantningen mellem deres bebyggelse og boldbanen ved Institutionerne blev skåret 
ned og tyndet ud, idet deres haver efterhånden henlå i skygge om morgenen på grund 
af beplantningens højde. Den ønskede beskæring vil blive foretaget til vinter. 
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Bestyrelsen havde fået flere henvendelser angående trafikken ad Langengevej. De 
beboere der har haver ud mod vejen havde den opfattelse, at der var en stigende 
gennemkørende trafik ad Langengevej med deraf følgende støjproblemer og 
bekymringer når deres børn færdedes til og fra Mollerup skov. 
Bestyrelsen vil rette henvendelse til Århus Kommune for evt. at finde en løsning på 
forholdet. OBA udfærdiger skrivelse til Kommunen. 
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Ad 8.  Næste bestyrelsesmøde 
 
 

Onsdag den 02. juli 2008, kl. 19.00 
 
 

Mødested:  
Hos Oluf, Flintebakken 61 

 
 
 

Dagsorden  1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 

Den 28. maj 2008.  
3. Kassererens beretning siden sidst. 
4. Punkter fra Generalforsamlingen NOV 2007. 
5. Meddelelser. 
6.               Eventuelt.  
7.               Næste bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
 
 
Risskov, den 04/06 – 2008   
 

 
______________________ 
Oluf Bak Andersen 
formand 
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