
Dagsorden (ifølge vedtægtemes §8):
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Udvalgenes beretninger
e) Indkomne forslag (ansøgning om 10.000 kr. til jubilæumsfest)
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent,

indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb
g) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (på valg: Anna, Dorthe & Frank)
h)Valgaf revisorog revisorsuppleant (MogensEskildsen&SteenMikkelsen)
j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt

og STORHØJ Beboerforening

21 Marts 1997

Grundejerforeningen STORHØJ

Nyt fra

Indkaldelse til
generalforsamling i

Storhøj Beboerforening

afholdes fredag den 11. april 1997 kl. 19.30

i Mårslet Sognehus
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Driftsregnskab 1996-97
Periode 1.4.1996 til 31.3.1997

Budget Regnskab

Indtægter
Kontingent 51 parceller à kr. 400 20.400,00 20.400,00
Renter 75,00 19,68

I alt 20.475,00 20.419,68

Udgifter
Generalforsamling 2.000,00 1.652,50
Forsikringer 1.500,00 1.607,00
Stileje 400,00 1.116,57
Stireparationer 3.000,00 0,00
Arrangementer 2.000,00 - 4.239,25
Vedligeholdelse af fællesareal 5.000,00 3.428,25
Vedligeholdelse af maskiner 1.000,00 874,00
Diverse (kontor, gaver, møder,) 1.500,00 1.823,31
Kontingenter (Mårslet Fællesråd) 0,00 900,00
Legeplads renovation 1.500,00 1.100,00

I alt 17.900,00 8.262,38

Balance pr. 31.3.1997

Aktiver Passiver
Kassebeholdning 265,00 Overskud 12.157.30
Indestående i Unibank 0,00 Kapital pr. 01.04.1996 15.279,97
Indestående på Giro 26.772,27
Skyldige kontingenter 400,00

I alt 27.437,27 31.03.1997: 27.437,27

Regnskabet er revideret, og beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Storhøj, den 24. marts 1997

Børge Helmer Mogens Eskildsen
Kasserer Revisor

1)

1) Depositum Læsø-tur kr. 5.040,00
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Budgetforslag 1.4.1997 - 31.3.1998
Indtægter

Kontingent 51 parceller à kr. 400 20.400,00
Renter 20,00

I alt 20.420,00

Udgifter

Generalforsamling 2.000,00
Forsikringer 1.500,00
Stileje 400,00
Arrangementer 2.000,00
Vedligeholdelse af fællesareal 3.000,00
Vedligeholdeise af maskiner 1.000,00
Diverse (kontor, gaver, best.møder, MF-kontingent) 1.500,00
Lejeplads 500,00
Jubilæumsfest (se dagsordnens pkt. e)!) 10.000,00

I alt 21.900,00

Underskud: 1.480,00

I forbindelse med Skt. Hans festen havde
vi arrangeret rundbold og derefter fod-
bold for både børn og voksne, hvilket var
meget sjovt og gav sved på panden.

Senere på sommeren var der udflugt til
Legoland.

Den traditionelle drageflyvning blev
aflyst på grund af manglende tilslutning.

Sidst på året holdt vi traditionen tro ju-
letræsfest efter en rundtur i Hørret Skov.

Arrangementet havde god tilslutning, ca.
60 personer, og forløb godt. Vi havde ind-
købt papir, skabeloner osv., så der blev
klippet og klistret!

I februar var der Fastelavnstøndeslag-
ning. Her var tilslutningen knap så stor,
måske fordi Fastelavnssøndag i år faldt i
begyndelsen af skolernes vinterferie.

Beretning fra Børneaktivitetsudvalget

Udvalgsberetninger
Punkt d)pådagsordnen til generalforsamlingen hedder:Udvalgenes beretninger.
Vi henstiller til de respektive udvalgsformænd om at forberede fyldige beretninger, så alle
foreningensmedlemmerkanfået indblik i,hvadderforegårivoresmegetaktivebeboerforening.
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Ad pkt. 1
Robert Stensgaard valgtes som dirigent
og fastslog, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.

Ad pkt. 2
Formanden delte sin beretning op i to
hovedpunkter: vandafledning og vandtil-
førsel. Vedrørende vandafledning oplyste
han, at det fra kommunen er oplyst, at
prisen for at bringe ledningsnettet i en
stand, der gør kommunal overtagelse mu-
lig, skønnes at være ca. 10.000 kr. pr. par-
cel. Det er oplyst, at ledningsnettet ser
værst ud langs Storhøjvej og på Æbleheg-
net, hvorfor der må påregnes gravear-
bejde i haverne. Der vil sandsynligvis
blive holdt en orienteringsaften, hvor
kommunen vil vise film af vores lednings-
net og forklare om sagsgangen og betin-
gelserne. Da der må påregnes gravear-
bejde i vejene forsøges arbejdet med as-
faltbelægning slået sammen med dæk-
laget fra fjernvarmeopgravningen, såle-
des at vi forhåbentlig på denne måde får
vejene nybelagt. Formanden oplyste, at
han regnede med, at kommunal overt-
agelse vil kunne ske i indeværende år,
sandsynligvis efter høst. Vedrørende
vandtilførsel henvistes til den i indholdet
sobre og redelige redegørelse fra arbejds-
gruppen i Hørret. Udsagnet i redegørelsen
om, at Storhøj mener at have tilført
værket en værdi forklarede formanden
med, at det overfor værket er påpeget, at
Storhøj ved tilslutningen til værket betalte
for hydrofor og øvrige tekniske installa-
tioner på værket samt ledning til og på
Storhøj. Da Hørret-borgerne er tilsluttet
vores ledning fra værket til Annas hus har
andelshaverne haft en besparelse, svar-
ende til ca. l/3 af udgiften til ny ledning. I
den anden ende af byen kostede ny
ledning ca. 400.000 kr., som vi har betalt

2/3 af. Vedrørende trykforøger ved
Storhøj er forklaringen på uenig-heden
om, hvem der skal betale den, at vi ikke
har været årsag til, at der skal øget tryk til.
Det har der altid skullet. Derfor er det
værkets udgift. Da Mårslet vandværk
imidler-tid er indstillet på at refundere
udgiften er spørgsmålet - ved tilslutning til
Mårslet vandværk - af akademisk karak-
ter. Iøvrigt berettedes kort om det forløbne
års gang i forhandlingerne/forhalingerne
med værket. Under den efterfølgende af-
stemning blev der enstemmigt givet tilslut-
ning til alternativ 1 - tilslutning til Mårslet
vandværk, med den tilføjelse, at bestyrel-
sen skal søge gennemtvunget - om
fornødent ad rettens vej - at Storhøj bliver
andelshavere, hvis værket beslutter at
fortsætte som hidtil. Formanden oplyste,
at bestyrelsen (som værkets bestyrelse og
arbejdsgruppen) støtter alternativ 1 på
grund af vandkvalitet, forsyningssikker-
hed og ingen administration, hverken i
forhold til medlemmerne eller værket.
Formandens beretning blev tiltrådt.

Ad pkt. 3
Under kassererens fravær på grund af
syg-dom forklarede formanden kort om
enkelte poster i regnskabet. Der var ingen
uddybende spørgsmål hertil. Under
budget blev det foreslået, at kontingentet
bliver sat op, således at der er større for-
mue at tage af, dels til eventuelle udgifter
til retssag m.v., dels til betaling (delvis) af
tilslutningsomkostninger til Mårslet
vandværk og udgifter i forbindelse med
kommunal overtagelse af vandafled-
ningsnettet. Det vedtoges efter kort debat
at fastsætte kontingentet til 1.200 kr. pr. år.
Gebyr ved rettidig betaling bevares. Over-
skuddet er altså ikke længere alene til re-
novering af kloaknet. Regnskabet blev
godkendt.

Referat af

generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

den 27.2.97, jævnfør tidligere udsendt dagsorden med bilag.
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Gyser fra Hørret Vandværk
Bestyrelsen for Hørret Vndværk har meddelt, at der på generalforsamligen den 28.2.
manglede 1 stemme for at kunne vedtage tilslutning til Mårslet (og nedlæggelse af Hørret
Vandværk). Man fortsætter altså som hidtil. Der er dog mindst 9 medlemmer (den nød-
vendige fjerdedel), der har forlangt ny generalforsamling, hvor man forhåbentlig vil/kan
beslutte at nedlægge værket. Generalforsamlingen holdes den 19. marts 1997

P.E.J.

Ad pkt. 4
Den siddende bestyrelse blev genvalgt.
Som ny suppleant valgtes Carl G. L.
Crone.

Ad pkt. 5
Revisorog revisorsuppleantgenvalgtes (Hel-
merKemp Andersen ogSteen Mikkelsen)

Ad pkt. 6
Ingen bemærkninger.

Palle Eli Jensen,
formand, referent i sekretærens fravær.

Godkendt af dirigenten,
Robert Stensgaard.

Kapitel 2

Kapitel 3

Fornuften sejrede til sidst
Efter det overraskende resultat af afstemningen den 28. februar vågnede Hørret-boerne
op til dåd. Endelig var der nogle fornuftige mennesker, som kunne se skriften på væggen
(eller tallene i regnskaberne!).

Den ekstraordinære generalforsamling den 19. marts havde rekorddeltagelse, hele 26
medlemmer af Hørret vandværk var mødt op. Og heraf stemte de 23 for en tilskutning til
Mårslet Vandværk!

Vor strid er endt!

Tilmeldingskupon til spiseklubber på bagsiden



Spiseklubber
Det er efterhånden en gammel tradition, at vi om foråret danner
små spiseklubber, der fungerer ca. en måned.

Som tidligere tilmelder man sig ved at aflevere nedenstående slip i udfyldt stand.

De tilmeldte bliver så inddelt i klubber på2-3 eller 4 familier, efterhvilke ugedage, der
er peget på, og efter familiemes størrelse. En klub omfatter normalt 6-10 medlemmer.
Når klubben er dannet, aftaler de selv det fornødne: datoer, spisetider osv.

Standard
fastsættes af de en-
kelte grupper, der
normalt vælger at
spise almindelig
jævn dansk mad.
Der serveres kun én
ret, men der kan
sluttes af med en
kage og en kop
kaffe eller the.

Vi håber på mange
tilmeldinger.

Spiseklubudvalget

Tilmelding til spiseklubber
Antal: ____ voksne ____ bøm ____ småbøm

Foretrukne ugedage (sæt krydser):

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Afleveres til Margrete Blomgren, Bakkelodden 2

eller

Karen Lauridsen, Æblehegnet 3


