
 

 
 

SHJ/MHO 08-03-2010 

Mødereferat 

 

Dato: 02-03-2010 

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

Fraværende:  

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Søren Hougaard Jensen 

Formål med mødet Almindeligt bestyrelsesmøde inkl. forberedelse af generalforsamling 

Næste møde: 24.03.2010 Generalforsamling i Kløverhytten 
 
 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 
 
1) Intet at berette. 

 
 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 
2) Ang. handlingsplaner fra de grønne områder: 

Intet nyt 
 

3) Ang. Handlingsplaner for veje og kloaker. 
Der indhentes pris på fejning af veje når vinteren er ovre. Kloakker i veje rengøres på 
den fælles arbejdsdag. Flere veje er medtaget af vinteren – f.eks revner i asfalten, så 
der må påregnes ekstraudgifter til reparation af disse. 
 

4) Ang. tilretning af deklarationerne:  
De endelige forslag til ændring af deklarationerne blev godkendt. De sendes nu til 
afstemning hos parcellerne i de to deklarationsområder. 

 
5) Ang. hjemmeside:  

Har adressen: www.kobenhavnergaarden.dk 
 

Hjemmesiden er ikke færdig med hensyn til indhold eller design. 
 
Der er tilmeldt yderligere mailadresser, men der mangler stadig 17 husstande, 
hovedsageligt på Søsterhøjvej. Det drejer sig om  
 

Søsterhøjvej 3 Søsterhøjvej 14 Søsterhøjvej 29 

Søsterhøjvej 5 Søsterhøjvej 16 Søsterhøjvej 37 

Søsterhøjvej 6 Søsterhøjvej 17 Søsterhøjvej 52 

Søsterhøjvej 13 Søsterhøjvej 18 Søsterhøjvej 54 

   

Sandmosevej 70 Sandmosevej 80  

   

Katterhøjvej 4 Katterhøjvej 8 Katterhøjvej 11 
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De manglende mailadresser bedes sendt til MHO@meinertz.com snarest. 
 
Af hensyn til det betydelige arbejde, der er for bestyrelsen med at kopiere og udbringe 
referater mv. opfordres kraftigt til, at husstande med email fremsender disse, således at 
det alene er de få medlemmer der ikke har en emailadresse, der får udbragt i papir. 
 
 

6) Vedr. et eventuelt fremtidigt byggeri ved Søsterhøjsenderen: 
Intet nyt. Der afventes en høring fra Århus Kommune i sagen. Der vil blive koordineret med 
fællesrådet. 
 
 

7) Buskadset ved busrotunden 
Intet nyt. HedeDanmark er ligeledes blevet bedt om at komme med tilbud på at vedligeholde 
området (snebærkrat med enkelte buske, der skyder op). AK rykker for tilbud. 
 

8) Beskadiget refleksskilt ved stien bagved Søsterhøjvej 48. 
MHO har kontaktet Århus Kommune primo februar vedr. dette. På baggrund af svar 
rettes fornyet henvendelse, idet skilte og lamper tilhører Århus Kommune og ikke 
grundejerforeningen (som kommunen anfører). 
 

9) Yderligere vejbelysning på ”mellemvejen” på Sandmosevej 
Der er blevet forespurgt om der kan opsættes vejbelysning på ”mellemvejen” på 
Sandmosevej (i deklarationen omtalt som vej HA).  
MHO kontakter kommunen. 

 
NYE OPGAVER 
 
10) Dagsorden for generalforsamling den 24/3 blev godkendt. 

Bestyrelsens beretning blev ligeledes godkendt. 
 
11) Fællesrådet 

Fællesrådet afholder repræsentantskabsmøde den 25.3, hvor bestyrelsen vil deltage.  
Det er positivt at se at Fællesrådet i den kommende periode blandt andet vil fokusere 
deres indsats på en sikring af trafikforholdende på Moesgaard Vej. 
 

 
 

AKTIVITETSKALENDER 

 
Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 24.marts 2010 kl. 19: Generalforsamling i Kløverhytten 
 

 8. maj 2010 kl. 10: Fælles arbejdsdag 
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