
Grundejerforeningen STORHØJ

15 Februar 1996

Der indkaldes herved til ordinær

Generalforsamling
Fredag den 27. februar 1997 kl. 20

i Sognegården, Mårslet
Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning, herunder bl.a. beslutning om opsigelse af

kontrakt med og indtræden som medlemmer af Hørret Vandværk, jvf. kopier af
referat og notat på de følgende sider

3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Den nuværende bestyrelse genopstiller
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Kasserer: Formand: Sekretær:
Jens Birk Lauridsen Palle Eli Jensen Anders Færgemand Høyer
Æblehegnet 3 Moselodden 6 Bakkelodden 11
telf: 8627 2705 telf: 8627 0973 telf: 8627 1280

Med venlig hilsen

Nyt fra

Palle Eli Jensen



Referat af

Møde med Juridisk Afdeling, Århus kommune

År 1996 den 10. januar kl. 15.00 afholdtes
møde pa Århus Kommunale Værker, Bau-
tavej 1.

I mødet deltog følgende:

Fra Hørret Vandværk:
Gunnar Enemark, Anni Enemark,
Trine S. Larsen og
Christian Kenn Jespersen.

Fra Grundejerforeningen Storhøj:
Palle Eli Jensen, Jens Birk Lauridsen,
Jan Christensen og Steen Mikkelsen.

Fra Århus Kommunale Værker:
Jytte Skaarup, Jørgen Hoffgaard og
Jes Krøyer Hansen.

Fra Juridisk Afdeling:
Kirsten Magnussen.

Mødets art: Forhandlingsmøde.

Kopi til deltagerne.

Mødet var indkaldt af Kirsten Magnus-
sen på vegne Århus Kommunale Værker.
Formålet var at finde frem til en for både
Hørret Vandværk og Grundejerforenin-
gen Storhøj acceptabel løsning på den
fremtidige vandforsyning af Stor-
høj-området.

Kirsten Magnussen bød velkommen, og
efter en præsentationsrunde gennemgik
KM kort sagens historiske forløb. Storhøj
har i dag en gammel kontrakt med Hørret
Vandværk om levering af vand som een
forbruger. KM anførte, at denne kontrakt
juridisk set kan opsiges af Grundejerfore-
ningen Storhøj, samt at Hørret Vandværk
herefter - ud fra fællesregulativet for priva-
te vandværker i Århus Kommune - er plig-
tig til at levere vand til de enkelte grunde-
jere i Storhøj pa samme vilkår som til de
øvrige forbrugere i Hørret ved at optage

grundejerne i Storhøj som medlemmer af
vandværket.

Herefter var formålet med mødet at nå
frem til enighed om, på hvilket tidspunkt
kontraktens eventuelle opsigelse skulle
virke fra, og på hvilke økonomiske betin-
gelser grundejerne i Storhøj skulle opta-
ges som medlemmer af vandværket.

Kirsten Magnussen bad de fremmødte
se bort fra, hvad der tidligere har været af
problemer parterne imellem og se på
fremtiden. Dette var der enighed om.

Følgende konklusioner/beslutninger blev
efter en livlig debat vedtaget:

� Grundejerforeningen Storhøj ønsker
sine medlemmer optaget i Hørret
Vandværk på lige fod med Hørret
bys beboere - dog afhængig af, hvor
meget det vil koste den enkelte
grundejer.

� Kontrakten med vandværket kan
opsiges med virkning fra den 1.
januar 1997.

� Grundejerne i Storhøj skal ved
optagelse i Hørret Vandværk i
tilslutningsbidrag hver betale 2.750
kr. plus moms som et delvist
hovedanlægsbidrag til vandværket.
Beløbet er et kompromis opnået med
udgangspunkt i dels et notat fra
Juridisk Afdeling udarbejdet ud fra
Århus Kommunale Værkers
gæl-dende overtagelsespriser fra
forbrugere fra andet vandværk, samt
dels ud fra, hvad Storhøj i sin tid har
bidraget med ved tilslutningen m.v.

� Grundejerforening Storhøj afleverer
måleroplysning for de enkelte
grund-ejere fra henholdsvis 1994 og
1995 til vandværkets kasserer.



� Grundejerforeningen Storhøj skal på
sin generalforsamling i februar 1996
have godkendt ønsket om opsigelse
af kontrakten med den konsekvens,
at grundejerne indtræder som
medlemmer af Hørret Vandværk mod
betaling af ovennævnte beløb.

� Hørret Vandværk skal på sin
generalforsamling i februar 1996
orientere sine medlemmer om
kontraktens eventuelle opsigelse og
om optagelse af grundejerne i Hørret
som medlemmer samt opnå
godkendelse af bestyrelsens
forhandlingsresultat vedrørende
tilslutningsafgiftens størrelse.

� Med accept af ovenstående på de to
generalforsamlinger skal Hørret
Vandværk og Grundejerforeningen
Storhøj i fællesskab udarbejde nye
vedtægter for Hørret Vandværk ud
fra “stan-dardvedtægter for private
vandværker” udarbejdet af de to
foreninger for almene private
vandværker i Danmark.

� I vedtægterne skal indgå en
bestemmelse, som sikrer beboerne i
Hørret en forholdsmæssig

repræsentation i bestyrelsen:
Eksempelvis 2 bestyrelsespladser i en
bestyrelse på 5 medlemmer.
Ovennævnte standardvedtægter
vedlægges referatet til

Grundejerforeningen Storhøj.

� Grundejerforeningen Storhøjs
medlemmer betaler i 1996 til Hørret
Vandværk efter gældende takstblad.

� Såfremt Grundejerforeningen
Storhøjs medlemmer ikke kan
godkende, at kontrakten med Hørret
Vandværk opsiges, skal en ny
kontrakt forhandles mellem
grundejerforeningen og vandværket.

Der var herefter afklaring af tidligere
fremsendte regninger.

Grundejerforeningen Storhøj og Hørret
Vandværk indberetter til Kirsten Mag-
nus-sen de på de respektive generalfor-
samlinger trufne beslutninger.

Juridisk Afdeling, den 24. januar 1996

sign
Kirsten Magnussen

Juridisk Afdeling. Den 8. januar 1996.

Notat til bruq for mødet på Århus Kommunale Værker den 10. januar 1996 vedrørende
Hørret Vandværk/medlemmerne af Grundejerforeningen Storhøj.

Tilslutningsafgift for beboerne i Storhøj pr. 1. januar 1996.
69 stk. ø 40 mm
tilslutningsafgifter a 13.100,- kr. kr. 903.900,00
Fremføring af forsyningsledning fra
vandværk til grundejerforeningen Storhøj
Ca. 1000 lbm forsyningsledning à kr. 360,00 - kr. 360.000,00
I alt excl. moms kr. 1.263.900,00

Følgende notat blev udarbejdet som grundlag for det refererede møde



Grundejerforeningen har betalt for frem-
føring af forsyningsledning fra vandværk
til grundejerforeningen ved udstyknin-
gen.

Tilslutningsafgiften til den enkelte
grund/hus bestar af 3 bestanddele ifølge
takstblad oq betalingsregler.

Hovedanlægsbidrag. kr. 3.080,00

Forsyningsledningsbidrag.
Afstanden mellem grundene i udstyknin-
gen er betalt under udstykningen.

Stikledningsbidrag.
Afstanden mellem forsyningsledningen
og skel er betalt under udstykningen.

3.080,00 kr. excl. moms må jf. ovennævn-
te være det “skyldige” beløb pr. grund/hus
til vandværket.

Generelt.
Århus Kommunale Værkers praksis - som
byrådet i hvert enkelt tilfælde har god-
kendt - ved overtagelse af private vand-

værker - er at opkræve 1/3 af tilslutnings-
afgiften p.t. 13.100,00 kr. = 4.367,00 kr.
excl. moms.

Begrundelsen herfor er, at differencen på
1.287,00 kr. skal anvendes til omkostnin-
ger, f. eks. oprettelse i EDB, udsendelse af
regler til den enkelte husstand, gennem-
gang eller udskiftning af måler m.v.

Som anført i vedlagte fremsendel-
sesskrivelse foreslås det, at notatet anven-
des som udgangspunkt for drøftelserne
om, hvilket beløb medlemmerne af
Grundejerforeningen Storhøj skal betale
for at blive medlemmer af Hørret Vand-
værk.

Med venlig hilsen
sign

Kirsten Magnussen

Hjælp posten!
Husk at rydde fortov og indkørsel for sne, så
posten uden risiko kan aflevere posten til dig.



Driftsregnskab
for Grundejerforeningen Storhøj 01.01.1995-31.12.1995

Budget Regnskab
Indtægter
Kontingent 40.100,00

65 mdl. à 600: 39.000,00
2 mdl. à 250: 500,00
1 mdl. à 300: 300,00 39.800,00

Rabat -9.800,00
134 x 75: -10.050,00 -10.050,00

Gebyr (sen betaling) - 250,00
Renter 600,00 931,36
Vederlag, vandafledning 3.500,00 3.507,90
Tilskud fra Hørret Vandværk - 500,00
Indtægter ialt: 34.400,00 34.939,26

Udgifter
Generalfors. + møder 2.000,00 2.358,50
Kopier, porto, girokort 750,00 1.070,95
Kontingenter, gebyrer 600,00 540,00
Hensættelse / kloakrenovering 30.000,00 0,00
Godtgørelse / renseanlæg - 20.000,00
Rep. kloakledning - 21.469,80
Årets over/underskud 1.050,00 -10.499,99
Udgifter ialt: 34.400,00 34.939,26

(alle beløb i kroner!) 28.1.1996/JBL

Indtægter
Kontingent

66 mdl. à 600: 39.600,00
2 mdl. à 250: 500,00

68 mdl. 40.100,00 40.100,00
Rabat -10.050,00
Renter 600,00
Vederlag, vandafledning 3.500,00
Tilskud fra Hørret Vandværk 500,00

Indtægter ialt: 34.650,00

Udgifter
Generalfors. + møder 2.500,00
Kopier, porto, girokort 750,00
Kontingenter, gebyrer 600,00
Hensættelse 30.000,00
Årets overskud 800,00

Udgifter ialt 34.650,00

(alle beløb i kroner!)

28.1.1996/JBL

Budgetforslag



Balance pr. 31.12.1995
Aktiver
Kassebeholdning 3.513,55
Indestående, GiroBank 164.974,09
Tilgodehavende hos medlemmerne vedr. 1995:

HV, kbm-pris 95 99.375,00
HV, fast afgift 94 21.250,00
HV, fast afgift 95 21.250,00
grøn afgift 95 25.000,00
regulering, HV, vedr. 94 -16.266,63
ialt betalt til HV 95 150.608,37
til ÅKV / vandafledn. 95 121.021,30
regulering, ÅKV, vedr. 94 -19.179,23
vandudgift ialt 95 252.450,44

indbetinger fra medl. 95 291.880,00
differens -39.429,56

tilgode hos medl. vedr. 93 20.016,55
tilgode hos medl. vedr. 94 35.569,50
tilgode hos medl. pr. 31.12.95 16.156,49

Aktiver ialt: 184.644,13

Passiver

Egenkapital
Saldo pr. 1.1.1995 55.144,12
Årets underskud -10.499,99

Saldo pr. 31.12.1995 44.644,13

Hensat til renovering af kloaknet 140.000,00

Passiver ialt: 184.644,13

(alle beløb i kroner!)
28.1.1996/JBL

Revisor

Helmer Kemp Andersen


