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Formål med mødet Alm. bestyrelsesmøde 

Næste møde: 8. februar 2012 Bestyrelsesmøde hos Søren Gynther Sørensen kl. 19:00 

 

 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

 

1) Godkendt. 

 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) Ang. de grønne områder: 

Det kan konstateres at Hede Danmark ikke hidtil har varetaget opgaverne 

tilfredsstillende. De løbende driftsmæssige opgaver løses tilfredsstillende men alle 

specialopgaver bliver ikke gennemført.  

Der vil blive arbejdet på at finde ny entreprenør til specialopgaver (og evt. også 

vedligeholdelse). 

 

HD har endnu ikke fremsendt regning for det udførte arbejde. AK rykker og der 

indsættes et rammebeløb i regnskabet for 2011, såfremt HD ikke inden årets udgang 

har fremsendt regning. 

 

3) Ang. Veje og snerydning 

Intet nyt siden sidst 

 

4) Ang. tilretning af deklarationerne:  

Intet nyt siden sidst. Resultatet af grundejerforeningens afstemning er til behandling i 

kommunen. 

 

5) Beskadiget refleksskilt ved stien bagved Søsterhøjvej 48. 

Nøgle er modtaget og skiltet er skiftet. Punktet lukkes. 

 

6) Yderligere vejbelysning på ”mellemvejen” på Sandmosevej 

Lysmast er opstillet. Punktet lukkes. 

 

7) Århus Kommune – Trafik og Veje 

Efter at have rettet henvendelse til Fællesrådet er det besluttet foreløbigt at udsætte 

mødet med rådmand Laura Hay. Fællesrådet orienterede om, at beslutningen om en 

trafikchikane syd for indkørslen til Golfbanen allerede skulle være truffet i byrådet. 
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Derfor skrives der i stedet til Aarhus Kommune, Trafik og Veje for at få dette bekræftet 

samt at få argumenteret for denne buschikane skal kombineres med etablering af 

trafikforanstaltninger (vejbump eller lign) på Sandmosevej. Disse trafikforanstaltninger 

på Sandmosevej skal sikre, at bilisterne sydfra ikke – ved etablering af buschikane - blot 

kører ind af Sandmosevej fra Oddervej (løsning tilsvarende trafikdæmpninger på 

Elverdalsvej). Ønsket om en golfvej fastholdes på længere sigt.  

 

8)  Byggeri ved Søsterhøjsenderen 

Intet nyt siden sidst. Kommunen er i gang med at behandle de mange indsigelser. 

 

9) Udskiftning af yderligere vejtræer 

De vejtræer der i første omgang ikke blev udskiftet på Søsterhøjvej er i en dårlig stand. 

HD er blevet bedt om et tilbud på at fælde de 10-15 tilbageblevne træer og udskifte 

dem med 4-6 nye.  

 

AK undersøger om tilbuddet er modtaget. Ellers rykkes der efter et nyt tilbud. 

De nye vejtræer der blev plantet i foråret kan se lidt visne ud. Det skyldes alene at de i 

øjeblikket bruger deres energi på at rodfæste sig. 

 

10) Slidlag 

MHO har kategoriseret 7 forskellige typer af skader på kantsten og asfalt. HO optæller 

det samlede antal/omfang og indhenter prisoverslag på hvad det vil koste at udbedre de 

forskellige typer af skader.  

 

 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 8. februar 2012 kl. 19:00: Bestyrelsesmøde hos Søren Gynther-Sørensen 

 1. marts 2012: Deadline for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen 

 27. marts 2012 kl. 19:00: Bestyrelsesmøde hos Michael Hjernø Olesen 

 18. april 2012 kl. 19:00: Generelforsamling 

 

 

 

 

 


