
 

 
 

MHO 7/3 2009 

Mødereferat 

 

Dato: 03/03 2009 

Deltagere: Søren Gynther-Sørensen, Henrik Ottendal, Anne Kryhlmand, Michael Hjernø 
Olesen 

Fraværende:  

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Michael Hjernø Olesen 

Formål med mødet Almindeligt bestyrelsesmøde 

Næste møde: Generalforsamling Tirsdag den 31. marts kl. 19:00 i Kløverhytten 
 
 
KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 
 

1) Intet at berette. 
 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 
2) Ang. handlingsplaner fra de grønne områder: 

 AK vil udbede sig tilbud på vejtræer hos HedeDanmark.  
 

 
3) Ang. Handlingsplaner for veje og kloaker. 

 HO har kontakt til LMK Vej A/S og afventer mødetidspunkt mhp. på vurdering af 
vejes tilstand og prisoverslag. 

 
4) Ang. status på reparation af veje efter fjernvarmetilslutning. HO kontakter kommunen igen 

skriftligt og konkretisere overfor kommunen, hvilke steder der trænger til udbedringer. 
 
5) Deklarationsudvalget har til behandling på generalforsamlingen fremsendt 3 udkast til 

ændringer, hvortil de ønsker kommentarer. 
 
6) Ang. vejskilte (12 stk.) er sat i ordre. 
 
7) Ang. hjemmeside: intet nyt. 

 
8) Lokalplan 822 Nyt Moesgård Museum er endeligt vedtaget uden ændringer til lokalplanen. I 

indstillingen fra Planlægning og Byggeri til Århus Byråd anbefales det, at uden for 
lokalplanområdet skal der ske en regulering af Moesgård Allé, trafikdæmpning af Ny 
Moesgårdvej og anlæg af Golfbanen, når disse anlæg optages på kommunens anlægsplan. 
Det vil ikke være bygherre, der skal afholde disse omkostninger men derimod Århus 
Kommune. Anlæggene indgår i dag ikke i kommunens vejbudget indenfor de næste 4 år, 
men de er angivet som projektønsker, og det vil være op til byrådet at tage stilling til en evt. 
prioritering af anlæggene. MHO vil kontakte Niels Brøchner for at høre, hvorledes vi mest 
optimalt sikrer, at disse anlæg opnår højest mulige prioritet 

 
9) Budgettet for 2009/Regnskabet for 2008 er modtaget retur med revisionsanmærkning. 

Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen. Inden da opgør HO antal dage, hvor der 
er foretaget snerydning. 
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10) Der er blevet klaget over at der er henstillet en campingvogn på parkeringspladsen ud for 
Søsterhøjvej 2-18. Denne er nu flyttet.  

 
11) Der blev afholdt et hyggeligt fastelavnsarrangement med deltagelse af 21 flot udklædte børn 

(og deres forældre/bedsteforældre). Der var også naboer der bare kiggede forbi. Referatet 
vedlægges et par billeder fra arrangementet. 

 
 
NYE OPGAVER 

 
12) Den sidste opstilling af containere til grønt affald sker sidste weekend i april. Denne ordning 

sættes herefter i bero for at minimere omkostningerne i de næste 2-3 år hvor vejtræer 
prioriteres. 

 
13) Der afholdes repræsentantskabsmøde for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd den 26. marts 

2009 kl.19:30. MHO vil fremsende en indstilling til fællesrådet om at få en opprioritering af 
trafikken på Ny Moesgårdvej/Sandmosevej, herunder trafikdæmpende foranstaltninger, 
samt Golfvejen. 

 
 
AKTIVITETSKALENDER 
 

14) Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 
 

 Tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00:  
Generalforsamling i Kløverhytten for grundejerforeningens medlemmer. 
 

 Fredag den 24. april til søndag den 26.april: 
 Opstilling af containere til grønt affald 

 

 Lørdag den 16. maj 2009 kl. 10:00-14:00:  
Fælles arbejdsdag med efterfølgende let anretning for grundejerforeningens medlemmer. 

 

 Tirsdag den 23. juni 2009:  
Sct. Hans arrangement (yderligere info og tidspunkt kommer senere). 
 
 


