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Mødereferat 

 

Dato: 03-02-2014 

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

Fraværende: Anne Kryhlmand (AK) 

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Søren Hougaard Jensen (SHJ) 

Formål med mødet Budgetmøde/Bestyrelsesmøde 

Næste møde: 20. marts 2014, Planlægningsmøde kl. 19:30 hos Søren Hougaard Jensen 

 

 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

1) Godkendt. 

 

 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) De grønne områder: 
 

Der bliver ofte henstillet affald (plastsække, pap etc.) op omkring skraldespanden ved 

papir-/glascontainerne i busrotunden, ligesom der har flydt med papir og plastic i den 

omkringliggende beplantning. 

 

Den tidligere anmodning om at stille større skraldespande op vil Aarhus Kommune ikke 

være med til, fordi det erfaringsvist bare medfører, at der stilles endnu mere affald ved 

skraldespanden. 

 

Derfor blev det besluttet at skrive til Aarhus Kommune med anmodning om forsøgsvist i 

6 måneder at fjerne den lille skraldespand, fordi kommunen har oplyst at ud fra deres 

erfaringer kan der være en gavnlig effekt fra dette.  

 

Samtidig skal der lyde en stærk opfordring til at affald køres på genbrugspladsen. 

Containerne er kun til papir/pap og glas. Kan det ikke komme ind i containeren skal det 

på genbrugspladsen eller afhentes via storskrald. 
 
 

3) Trafik og Veje: 
 

MHO har kontaktet Østerskovgård (tidligere Malling Maskinstation) og har indgået 

samme aftale som sidste år omkring snerydning – dvs. at Østerskovgård automatisk 

kommer og rydder ved snefald.  

 

4) Kontakt Slaghul.dk angående udbedringer af revner  
(Opgave fra generalforsamlingen) 

 

MHO har opgjort status for revner: Der er 3 større skader på de tidligere reparationer: 

 

- Søsterhøjvej ud for nr. 50 

- Sandmosevej ud for stikvejen ind til husnumrene 82-96 

- Katterhøjvej ud for stikvejen ind til husnumrene 1-11 
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MHO sørger for at disse vil blive udbedret i foråret 2014. Samtidig bør vi få repareret de 

afskalninger der er i asfalten ud for indkørslen til Søsterhøjvej. 

 

Derudover er der konstateret 8-10 mindre skader. 

 

Hvis der er nogle der har observeret yderligere slaghuller i vejen kan man kontakte 

Michael Hjernø Olesen på mail: dkmho@yahoo.dk 

 

Desuden anmodes beboerne om at feje for nedfaldne blad af hensyn til afløb. 

 

Firma kontaktes foråret 2014 vedr. ovenstående 

 

5) Vejchikane ved Ny Moesgårdvej 
 

MHO har skrevet til Trafik og Veje for at høre om status på vejchikane. Der er ikke 

kommet svar retur endnu. 

 

6) Evt. fremtidig lukning af udkørsel til Oddervej fra Sandmosevej 
 

Kommunen har drøftet muligheden for at forbedre trafikforholdene ved 

venstresvingsbanen fra Oddervej ind på Ringvejen. Man overvejer at forlænge 

venstresvingsbanen hvilket så vil betyde at der skal lukkes for udkørsel fra Sandmosevej 

til Oddervej. 

 

SHJ har primo februar kontaktet Aarhus Kommune for at høre status i dette. Afventer 

svar fra kommunen. 

 

 
NYE OPGAVER: 
 

 

7) Kontakt fra Østjysk Energi vedr. opstilling af Teknik Hus 
 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af Østjysk Energi med henblik på at opstille et teknikhus 

i buskadset på hjørnet Sandmosevej / Ny Moesgaardvej. 

 

Bestyrelsen er positiv indstillet under forudsætning af at nærmeste nabo høres, at 

kommunen godkender samt at der sker en beplantning rundt om for at forskønne huset. 

 

MHO videregiver dette svar til Østjysk Energi 

 
 

8)  Regnskab 2013 og Budgetforslag 2014 
 
Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. 

 

Der foreslås en kontingentstigning på 50 kr. som følge af den almindelige pris og 

lønudvikling. 

 

Der foreslås afsat 25.000 kr. til asfaltarbejder og 15.000 kr. til div. beskæringer mv. 

 

Forventet budgettet overskud på 28.000 kr. 
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AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 1. marts 2014: Deadline for indlevering af forslag til behandling på generalforsamling 

 20. marts 2014: Planlægningsmøde kl. 19:30 hos Søren Hougaard Jensen 

 9. april 2014: Generalforsamling kl 19:00 i Kløverhytten  


