
Mødereferat 
 

Dato: 6. maj 2015 

Deltagere: Michael Hjernø Olesen (MHO), Søren Gynther-Sørensen (SGS), Kenneth 
Bredgaard Riis (KBR), Carsten Gyldensted (CG) og Ditte Sarto (DS) 

Fraværende:  

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Ditte Sarto (DS) 

Formål med mødet Konstituerende bestyrelsesmøde 

Næste møde: 26. august 2015, kl 20:00 hos Ditte Sarto, Sandmosevej 64 
 

 

Bestyrelsens konstituering: 
 
Formand: Michael Hjernø Olesen 
Grønne områder: Carsten Gyldensted 
Vejområdet: Kenneth Bredgaard Riis 
Kasserer: Søren Gynther-Sørensen 
Sekretær: Ditte Sarto 
 
 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

• Godkendt. 
• Referatet fra Generalforsamlingen blev godkendt af formanden og sendes til generalforsamligens 

dirigent John Skovbjerg til godkendelse. 
 
 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

• De grønne områder: 
 

Kristian Trads som har overtaget entreprisen fra Forte er gået igang med vedligeholdelsen.  
 
Det blev vedtaget på generalforsamlingen at sætte antallet af årlige græsslåninger op til 24 fra det 
nuværende 16. Det vil ifølge Kristian Trads sikre "parkkvallitet" i græsslåningen.  
 
Kristian Trads har fremsendt et foreløbigt prisoverslag på 24 klipninger og 8 trimninger. CG's 
forhandlinger herom er endnu ikke afsluttet. 
 
Brombærkrattet bag Søsterhøjvej skæres yderligere tilbage og klippes helt ned, således at det 
forreste stykke ud mod stien, kan holdes nede ved græsslåningen. 
 

• Trafik og Veje: 
 
Forvaltningen har afholdt det tredje dialogmøde den 7. april 2015 på Aarhus Efterskole. På mødet 
fremviste forvaltningen en plan for at lukke både Sandmosevej og Brunbakkesvejs udmunding i 
Oddervej. 
 
Kommunen afholdte herefter et borgermøde for alle interesserede borgere. På mødet blev den 
samme plan fremlagt for herefter at kunne diskuteres på en række mødeborde. Indholdet af disse 
blev opsummeret og lagt på kommunens hjemmeside. Trafikgruppen havde ønsket at få taletid samt 
havde ytret ønske om, at andre også kunne få lov at fremlægge alternative planer på mødet, men 
dette blev afslået. 



Kommunen oprettede efter mødet en hjemmeside, hvor man over en begrænset periode kunne 
tilkendegive sin mening til en række forvalgte spørgsmål. 
 
På grund af den manglende taletid og mulighed for at fremlægge alternativer indkaldte Trafikgruppen 
i samarbejde med Fællesrådet for Holme/Højbjerg/Skåde til sit eget ”borgermøde” på Aarhus 
Efterskole og inviterede alle interesserede herunder kommunen og rådmanden. Borgermødet er 
fastsat til den 19/5-2015. 

 
  
 
• Økonomi: 
 
 Københavnergårdens toprentekonto udløber 27. maj 2015. 
 
 Der er bundet 500.000 kr. på kontoen.  
 
 Kontoen forlænges i en almindelig bindingsperiode (formentlig 2 år) og indestående 
 forhøjes til 650.000 kr. 
 
• Vejfest: 

 
Københavnergårdens sommerfest bliver holdt den 6. juni 2015.  
 
Der mangler stadig frivillige kræfter til at give en hånd. 
 
Programmet er foreløbigt: 
 
15.30 til 17.30 - børneaktiviteter 
 
17.30 til ? - spisning og fest 
 
Gode naboer som vil give en hånd med kan enten melde ind på børneaktiviteter, bestilling af mad 
(drikke medbringer man hver især) eller det praktiske - såsom teltopsætning, borde osv. 
 
Vi håber på sol, sommer og en god fest - giv besked til MHO på mail hvis I vil hjælpe, så videregiver 
han beskeden til festudvalgets formand Christina.   

  
 

 
 
NYE OPGAVER FRA GENERALFORSAMLINGEN: 
 

 

• Hundeluftning 
 
  MHO udsender opfordring igen igen til at samle op efter hundeluftningen i 
  kvarteret. 
 

• Henvendelse til kommunen  .  
 
  Der blev på generalforsamlingen ytret ønske om, at kommunen kontaktes 

 vedrørende muligheden for at kommunen foretager snerydning på stierne 
 imellem Katterhøjvej 6-8 og 12-14 samt kommunens pligt til fejning og generel 
vedligeholdelse af området omkring busrotunten. CG tager kontakt herom. 

 
  Vedrørende kommunens fravigelse af samtidighedsprincippet, som påpeget af Brøchner på 

Generalforsamlingen, retter MHO kontakt til kommunen og  forespørger herom. 



 
 
AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

• 26. august 2015: Bestyrelsesmøde kl 20:00 hos DS 


