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Mødereferat 

 

Dato: 01-05-2013 

Deltagere: Michael Hjernø Olesen (MHO), Anne Kryhlmand (AK), Søren Hougaard 
Jensen (SHJ), Søren Gynther-Sørensen (SGS) 

Fraværende:  

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Søren Hougaard Jensen (SHJ) 

Formål med mødet Konstituerende Bestyrelsesmøde 

Næste møde: 22. August 2013, Bestyrelsesmøde kl. 19:30 hos Søren Gynther-Sørensen 

 

 

 

BESTYRELSENS KONSTITUERING FOR 2013 

Bestyrelsen har så vidt muligt holdt fast i konstitueringen fra 2012. Dog vil Kloakker og 

veje blive dækket af MHO med hjælp fra de andre idet bestyrelsen mangler et medlem 

fra Sandmosevej. Konstitueringen er som følger:  

Formand:  Michael Hjernø Olesen 

Kasserer:  Søren Gynther-Sørensen 

Kloaker/veje/snerydning: Michael Hjernø Olesen (med hjælp fra de andre) 

Grønne arealer: Anne Kryhlmand 

Sekretær:  Søren Hougaard Jensen 

 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

1) Godkendt. 

 

 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) De grønne områder: 
For året 2013 har bestyrelsen arbejdet med at fremskaffe beslutningsgrundlaget for to 

større opgaver. 

 

Opgave 1- Græsrabat ved busrotunden. 

 

Det er besluttet at lave en bramme på ca ½ meter hele vejen langs fortovet ved 

busrotunden. Denne bramme tilsås med græs. 

Dette er igangsat og der afventes kun at vores gartner får arbejdet udført. 

 

 

Opgave 2 – Niveauafgravning af græsrabatter langs veje 

 

På generalforsamlingen blev der stillet spørgsmålstegn ved værdien af denne 

opgave. AK vil danne sig et overblik over behov for niveauafgravning. Arbejdet 

igangsættes derfor ikke pt. Afstikning af græskanter kan evt. blive en opgave på 

den fælles arbejdsdag. 
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3) Veje og snerydning 
 

Henrik Ottendal vil sikre at vi får de nye ”Nabohjælp” skilte. 

 

Vejene er fejet ultimo april. 

MHO vil følge op på at kloakkerne bliver oprenset. 

 

 

4) Århus Kommune – Trafik og Veje 
Som nævnt i tidligere referat har der været afholdt møde med rådmand Bünyamin 

Simsek omkring en buschikane på Ny Moesgårdvej. Bestyrelsen har ønsket svar på om 

chikanen er vedtaget, om den er budgetlagt, hvornår den etableres og om den kan 

fremrykkes. 

 

Aarhus Kommune, Trafik og Veje har svaret at chikanen er Aarhus Kommunes 

anbefaling og den er budgetlagt. Sagen ligger pt. hos Ankestyrelsen, idet vejens 

etablering er indklaget af Naturfredningsforeningen. Der kan derfor ikke svares på en 

deadline for arbejdets udførelse og etableringen kan derfor heller ikke fremrykkes. 

 

Bestyrelsen vil holde fokus på om trafikmængden stiger på Sandmosevej når Moesgård 

Museum åbnes (og når/hvis en trafikchikane etableres på Ny Moesgårdvej). Bestyrelsen 

vil se tiden an – herunder behovet for etablering af chikaner som følge af øget 

trafikmængde og høj hastighed. Det vil i givet fald blive kommunen der skal etablere 

chikaner, idet det er en offentlig vej. 

 

5) Byggeri ved Søsterhøjsenderen 
MHO har kontaktet Aarhus Kommune og har fået oplyst, at dele af det område, som DR 

ønsker at bebygge omkring Søsterhøjsenderen, faktisk er overdrevs-arealer. Såfremt 

dette er tilfældet må byggeriet i sin udførelse tage hensyn til overdrevsarealerne. Denne 

afgørelse ligger pt. hos natur og miljøklagenævnet til endelig afgørelse. 

 

Intet nyt siden sidste referat. 

 

6) Fibernet 
Der er planlagt udrulning i 2014 (via Østjysk Energi). Pga. den snarlige planlagte 

deadline vil bestyrelsen ikke føre yderligere da det på nuværende tidspunkt kun er 

ganske lidt en udrulning kan fremrykkes. 

Opgaven lukkes. 

 

 

 

NYE OPGAVER: 
 

7) Fælles Arbejdsdag 
Den fælles arbejdsdag gennemføres den 8. juni 2013 kl. 10:00.  

 

Bestyrelsen er fremkommet med følgende forslag: 

1) Oprensning af sti mellem Søsterhøjvej og Sandmosevej – ligesom sidste år. 

2) Afstikning af fortovskanter 

3) Trimning af brombærkrat ved stien mellem Søsterhøjvej og Lærkehøjvej 

 

Yderligere forslag til arbejdsopgaver modtages meget gerne og kan fremsendes til 

Michael Hjernø Olesen på dkmho@yahoo.dk 

mailto:dkmho@yahoo.dk
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Vi håber naturligvis på at flest mulige møder op., men skulle man være forhindret i at 

deltage på arbejdsdagen, opfordres der til at medlemmerne selv gennemfører deres 

egen aktiviteter til forskønnelse af vores fælles områder. 

 

Tilmelding kan ske til Michael Hjernø Olesen på dkmho@yahoo.dk. 

MHO sørger for indkøb af sandwich, samt øl/sodavand. 

 
8) Kontakt Slaghul.dk  ang. skader på udbedringer af revner  

(Opgave fra generalforsamlingen) 

MHO vil danne sig et overblik over omfanget af skader på de udbedringer vi fik udført i 

efteråret. Herefter vil MHO kontakte asfaltfirma med henblik på at få udbedret de skader 

der er sket i denne vinter. 

 
9) Kontakt ALFA reklamer 

(Opgave fra generalforsamlingen) 

Der opleves problemer med flyvende clips og reklamer. MHO skriver brev til Alfa 

reklamer for at påpege problemet. 

 

10)  Kontakt kommunen vedr. papir-/glascontainere 
(Opgave fra generalforsamlingen) 

SHJ kontakter kommunen for at høre om de kan opstille større/bedre affaldsspande ved 

papir-/glascontainerne ved busrotunden. Der spørges ligeledes til om der kan ske den 

lovede beplantning med buske omkring papir-og flaskecontainere. 

 

 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 

 8. juni 2013: Fælles arbejdsdag kl. 10:00 

 22. august 2013: Ordinært bestyrelsesmøde kl. 19:30 hos Sørens Gynther-Sørensen 

mailto:dkmho@yahoo.dk

