
Storhøj

Odder

22 Maj 1997

Grundejerforeningen STORHØJ
og STORHØJ Beboerforening

Nyt fra

Arrangementskalender
1997
14.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 14-16
15.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 10-12
25.5. Kultur-tur til Sydjylland kl.
14.6. Petanquemestersaber finale kl. 10.00
21.6-22.6. 25 års jubilæumsfest
23.6. Skt. Hansfest
22.8.24.8 Weekend-tur til Højbjerg nord for Kerteminde

Vedligeholdelsesindsats kl. 14-16
Vedligeholdelsesindsats kl. 10-12

6.12. Juleskovtur og -fest i Sognehuset

1998
22.2. Fastelavnstøndeslagning
19.3. Forårsfest i Borgerhuset
17.4 Generalforsamling i Sognehuset kl. 19.30
16.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 14-16
17.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 10-12

Forud for hvert arrangement sender det arrangerende udvalg detaljeret
program til alle medlemmer - og håber naturligvis på stor tilslutning
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Finalen finder sted den 14. juni 1997 kl. 10.

Men inden da skal finalisterne findes, og da der ikke er gjort
indsigelser, vil proceduren være den samme som sidste år.

Hver vej finder ved indledende kampe to vindere,
som går videre til finalen.

Vindernes navne skal være udvalget i hænde
senest den 10. juni 1997.

Nedenstående vil igen i år være hold-kaptajner:
Ulla & Frank, Bakkelodden 7

Kirsten & Mogens, Kærlodden 3

Tove & Helmer, Marklodden 7

Tove & Ebbe, Englodden 3

Britta & Palle, Moselodden 6

Karen & Jens, Æblehegnet 3

Alice & Karsten, Storhøjvej 30

Skulle nogle af jer være forhindret, kan I sikkert bytte
med andre på vejen.

Vi håber, at hold-kaptajnerne vil påse,
at vej-kampene bliver afholdt til tiden.

Udvalget vil til slut opfordre alle til at tilmelde sig vejkampene,
og at møde op til finalen den 14. juni i højt heppe humør,
medbringende frokostkurv, klapbord, stole, solparasol/tæpper m.m.

Hilsen

Britta, Palle, Alice & Karsten

Storhøj-mesterskab i Petanque!
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Banklån til financiering
af tilslutningsafgift
Vi har modtaget to næsten enslydende lånetilbud
fra Unibank, Mårslet og Den Danske Bank i Tranbjerg.

Bevillingsprovision: 0 kr.
Ekspeditionsgebyr: 400 kr.
Pålydende variabel rente: Unibank: 9,5% årligt, DDB: 9,25% årligt.
I nedenstående tabel er regnet med en fast rente på 9,5% (Excel regneark)
Rente tilskrives ultimo hvert kvartal.
Lånet ydes udfra bankens almindelige kreditvurdering.
Der stilles ikke krav om helkundeforhold.

Månedlig Løbetid I alt kr.
ydelse kr. måneder år

250 48,3 4 12.072
150 95,2 8 14.273
130 119,1 10 15.480

Kontaktpersoner:
Unibank: Jane Andreasen og Finn Rasmussen (telefon 8629 0533)
DDB: Margit Rasmussen og Karl Jørgen Jensen (telefon 8629 2833)

Som allerede meddelt er lukning af Hørret
Vandværk og vor tilslutning til Mårslet
Vandværk besluttet her i foråret. Bestyrel-
sen stiler mod, at overgangen kan ske pr.
31.12.1997.

Vi ønsker derfor allerede nu at annon-
cere, at det er bestyrelsens hensigt at op-
kræve et a conto beløb på formentlig
maximalt 10.000 kr. pr. parcel omkring
den 1. august 1997 (idet nogle af de store
regninger forventes at forfalde kort efter
dette tidspunkt).

I den forbindelse henviser vi til neden-
stående tilbud fra to lokale banker.

Vi gør også opmærksom på, at et til-
svarende beløb (formentlig ca.10.000 kr.
pr. parcel) må forventes opkrævet,
så-fremt det senere måtte blive vedtaget
at overdrage vore kloakledninger til Århus
kommune.

Da ingen endnu kender de nøjagtige
priser på de to projekter, beder vi på for-
hånd om forståelse for, at de endelige tal
kan afvige fra de anførte.

Men regn altså med en a conto indbetaling
på ca. 10.000 kr. ca. 1.8.1997!

Tilslutning til Mårslet Vandværk
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Referat af den 25. ordinære general-
forsamling
fredag den 11. april 1996 i Mårslet Sognehus

Referent: Karen Lauridsen

Dagsorden ifølge vedtægternes § 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 og Frank)

h) Valg af revisor og revisorsuppleant
(Mogens Eskildsen og Steen Mikkel-
sen)

j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt

Ad a)
Robert Stensgaard blev valgt til dirigent og
konstaterede derefter, at generalforsam-
lingen var lovligt indvarslet.

Der var mødt 26 personer, som re-
præ-senterede 15 parceller.

Ad b)
Formanden Anders Færgemand Høyer
gennemgik, hvad der er foregået i forenin-
gen i årets løb.

1. Vedrørende fornyelse af legepladsen
mangler der nu kun opstilling af net til vol-
ley-ball. Der bliver støbt huller og indkøbt
stolper og rør hurtigt, så opstilling kan fin-
de sted.

Efter tyveriet af basketkurven er der nu
indkøbt en ny, som er fastgjort bedre.

2. Øko-projektet er indstillet efter sidste
generalforsamling, da bestyrelsen ikke
fandt, der var realistiske muligheder for at
gennemføre det.

3. Der har tidligere været en gangsti fra
Storhøj til Hørret, og

Anders har talt med ejeren af jorden,
om det er i orden, at vi går over markerne
ned til Hørret. Søren Bahnsen er positiv,
men det er naturligvis at foretrække, at
der oprettes en sti igen.

4. Inden vedligeholdelsesudvalget fore-
tager sig noget med skråningen ved Stor-
højvej, vil man have ejerforholdet belyst.
Da grundejerforeningen påtænker at op-
stille en trykforøger på skråningen, har
bestyrelsen bedt den om at finde frem til
hvem der er ejer.

Af indkomne sager kan nævnes, at Jør-
gen Gjelstrup har ønsket at udtræde som
repræsentant for beboerforeningen i Mår-
slet fællesråd. Anna Leth overtager job-
bet.

Aage Jørgensen har besværet sig over
ridning på stien ud mod Urnebjerggaard,
men har selv foranlediget opsætning af
skilt om ridning forbudt.

Tilsidst blev nævnt, at der i år er foreta-
get forsøg med opkrævning af kontingent
i to rater. Den gamle ordning med een op-
krævning vil dog blive genoptaget i det
kommende år.

Ad c)
Kassereren Børge Helmer fremlagde regn-
skabet til godkendelse.

Det blev bemærket, at der er udlagt sta-
bilgrus på stien i år, selvom der ikke fi-
gurerer noget beløb i regnskabet. Udgif-
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ten er dækket i sidste års regnskab. Regn-
skabet blev godkendt.

Ad d)
Biografkredsen
Aage gennemgik kort, hvilke film, der er
set, og meddelte, at kredsen fortsætter til
næste efterår.

Vedligeholdelsesudvalget
Aage meddelte, at der er blevet indkaldt til
vedligeholdelse 3-4 gange i årets løb. Des-
værre har det tit været regnvejr, og det er
nok grunden til, at fremmødet har været
så ringe.

Pilene i hegnet er blevet skåret meget
ned, så resten af buskene kan komme til.

Steffen Nørgaard har meldt sig til at slå
græs.

Festudvalget
Da det ikke var lykkedes at reservere bor-
gerhuset til en lørdag aften, tilbød Alice og
Karsten Hinge generøst at stille deres
øverste etage til rådighed for festen.

Den var i EU-topmøde regi, og Alice og
Karstens lokale illuderede fint som EU-
topmøderestaurant.

Deltagerantallet var 34, og maden blev
denne gang hentet udefra.

Karsten havde arrangeret konkurrence
om EU-forhold, og selvom vores viden
var begrænset, deltog alle med stor entu-
siasme.

(Meddelt af Karen Birk Lauridsen).

Fodboldudvalg
Anders indbød interesserede til at delta-
ge.Desværre er græsset meget slidt på ba-
nen, og udvalget vil indkøbe gødning, der
måske kan forbedre forholdene.

Børneaktivitetsudvalget
har afgivet en skriftlig beretning i Nyt fra
Storhøj.

Drageflyvningen blev aflyst i år på
grund af manglende tilslutning, og det
blev foreslået at flytte den tilbage til efter-

årsferien, hvor børnene har bedre tid til at
lave en drage.

Pétanque-konkurrencen
Alice meddelte, at finalen i år foregår lør-
dag den 14. juni, og at forløbet bliver som
tidligereår, dadethidtil har fungeret fint.

Hekseringen
Mødes ca. hver 6. uge og har i år beskæfti-
get sig med bl.a. at lave æsker og arran-
gere blomster. Det er også hyggearrange-
menter med snak og kaffe, og nye med-
lemmer er meget velkomne.
(Meddelt af Birgit Stensgaard).

Litteraturkreds 1
Annelise Mikkelsen fortalte, at kredsen har
otte medlemmer og iår har haft syv møder.
Læste bøger er bl.a. Kristin Lavransdatter,
Pigen i Gyngen, Henning Mortensens
Havsidesommer og Den Røde Mandolin
samt Salman Rushdies Maurerens sidste
suk.

Litteraturkreds 2
er nu i sin 3. sæson, og Tove Thue Poulsen
oplyste, at man har læst ialt 16 bøger, der-
iblandt tre Nobelpristagere. Det var titler
som Selma Lagerløfs Jerusalem, Toni
Morrisons Blå, blå øjne og Peter Høegs
Frøken Smillas fornemmelse for sne.

Kulturkredsen
Sidste års tur gik til Lemvig (bl.a.Thøger
Larsens planetsti) og omegn, hvor bl.a. to
Jens Søndergaard Museer blev beset.
Desuden nåede man Vestervig kirke med
Liden Kirsten og prins Buris’ grav.

Turen i år vil gå til Vejle og omegn. Se-
værdigheder dér: Vejle Museum, Ro-bert
Jacobsens skulptur-grusgrav og Ravning-
broen.
Tidspunkt: 25. maj. (Meddelt af Jens Birk
Lauridsen).

Årlig weekend-tur
Målet sidste år var Læsø, og Ebbe Thue
Poulsen fortalte om en vellykket tur med
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besøg på et saltsyderi, tur med en trak-
tor-trukket ladvogn til “Hornfiskrøn”, be-
søg på Læsø museum med tangtag m.v.

Dette år skal vi til halvøen Hindsholm
ved Kerteminde. Tove Kemp-Andersen
oplyste, at der er plads til 75 personer på
indkvarteringsstedet, og at tidspunktet er
22.-24. august.

Spiseklubber
Margrethe Blomgren indkaldte til fornyet
fællesspisning og meddelte, at der sidste
år blev oprettet to store spiseklubber med
ca. 10 medlemmer i hver.

Ad e)
Festudvalget anmodede om et tilskud til
jubilæumsfesten. Man regner med en del-
tagerpris på kr. 150,00, og dette kan ikke
dække udgifter til telt og musik. Samtidig
mener festudvalget, at en højere pris på fe-
stenvil afholde endel fraat tilmelde sig.

Et budget udregnet efter antallet af til-
meldte på den foreløbige invitation giver
et underskud på ca. kr. 7.000.

Udgiften til teltet på 150 m2 er kr. 6.500,
og det er derfor hovedsageligt dette be-
løb, festudvalget gerne vil have dækket.

Derudover bad man om en un-
der-skudsgaranti på kr. 3-4.000, da ingen
endnu ved, hvor mange der reelt vil til-
melde sig. Det er derfor p.t. ikke muligt at
beregne omkostningerne nøjagtigt.

Beløbet blev bevilget.

Ad f)
Kassereren fremlagde budgettet. Palle
Jensen foreslog, at posten for vedligehol-
delse af fællesarealet blev forhøjet til kr.
5.000,-, så der er plads til uforudsete ud-
gifter. Forslaget blev vedtaget og derefter
hele budgettet.

Indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb
blev fastsat til 0.

Kontingentet blev fastsat uændret.

Ad g)
Anna og Frank blev genvalgt. Dorthe øn-
skede at udtræde, og i stedet blev valgt
Bente Ejsing på Æblehegnet.
Ad h)

Genvalg af revisor og revisorsuppleant
(Mogens Eskildsen og Steen Mikkelsen)

Ad j)
Udvalgenebeståraf følgendemedlemmer:

Vedligeholdelsesudvalget
Helmer Kemp Andersen, Frank Gissel-
mann, Palle Eli Jensen, Knud Ramian,
Karen Sørensen og Aage Jørgensen.

Festudvalget
Tove Kemp Andersen, Margrethe
Blom-gren, Aage Jørgensen, Birgit Lind-
ved, Alice Hinge, Karen Birk Lauridsen.
Jørgen Stilling har ønsket at udtræde, og
Birgit Stensgaard indvilgede i at indtræde
efter jubilæumsfesten.

Sct. Hansudvalget
Tove Kemp Andersen, Mogens Eskildsen,
Christian Iversen, Jens Birk Lauridsen,
Niels Vermund Rasmussen og Kirsten
Eskildsen.

Børneaktivitetsudvalget
Astrid Bruun Bertelsen, Anne Høyer, Ej-
nar Jespersen og Connie Hundsdahl. An-
ette Stenderup udtræder på grund af flyt-
ning.

Ad k)
Mogens Eskildsen mente, at siddepladser-
ne ved pétanquebanen trængte til at blive
fornyet, og meddelte, at han for kr. 300,-
kunne tilbyde tre bænke til formålet. Til-
budet blev modtaget med begejstring.

Der blev klaget over, at ældre men-
ne-sker havde svært ved at komme op ad
trapperne fra Æblehegnet til Trekanten,
og Karsten donerede herefter et gelænder
til opsætning på stedet. Også dette blev
modtaget med applaus.
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Nu kommer den fagre tid, vi vented så
længe! Motorsavsmassakrer i uskyldige
haver, dødsdomme over skrantende/blom-
strende bambus, fjernelse af udgåede ro-
senbuskgrene, osv. Det er idel fryd.

Og vedligeholdelsesudvalget har foran-
staltet bålafbrænding og gjort klar til mod-
tagelse af nyt materiale. Det er så vort
håb, at man virkelig vil prøve at placere
det som foreskrevet: så langt inde mod
midten som vel muligt, og i hvert fald un-
der ingen omstændigheder uden for sten-
sætningen. Og vær evigt forvisset om, at

vi nok skal rydde op efter hine enkelte, der
ikke selv har ork, og også sanke, hvad der
måtte blive efterladt f.eks. langs stikanten
(især bambusskud har det med at glide
af). Uden beregning, selvfølgelig!

Og husk så i øvrigt, at ikke-brændbart
materiale skal andetsteds hen. Mursten,
ståltråd og hjulkapsler kan gå til den kom-
munale. Plænegræs tilhører det ik-
ke-brændbare, hvad mange tilsyneladen-
de slet ikke er klar over; det kan afhændes
i hegnet, yderst ude...

Palle blev opfordret til at udtale sig om
udviklingen i sagen med Hørret
Vand-værk og sagen om kommunens
overta-gelse af kloakledninger.

Han oplyste, at der efter Hørrets ved-
ta-gelse af tilslutning til Mårslet nu skal ske
det, at ledningsnettet skal digitaliseres,
d.v.s. at der skal foreligge dokumentation
for, at ledningerne ligger, hvor de skal, at
forløbet er retmæssigt.

Desuden skal der graves en ledning fra
Mårslet til Hørret, og der skal opsættes en
trykforøger på Storhøj, sandsynligvis tæt
på brandstanderen. Tilslutningen til
Mår-slet vil nok ske i løbet af året.

Kloakanlægget kan forhåbentlig over-
ta-ges i indeværende regnskabsår.

Efter en tak til dirigenten og udtræ-
den-de medlemmer af bestyrelsen for det
udførte arbejde blev der serveret et let
traktement med tilhørende drikkevarer.

Bål og brand



Udflugten starter i en grusgrav, - men ikke
en hvilken som helst! Denne her har egen
P-plads, og på den mødes vi kl. 10.00. Ja,
det drejer sig om Robert Jacobsens
skulptur-grusgrav i Tørskind sydvest for
Vejle. Når vi har studeret le grand Robert‘s
(og hans franske kollegas) arbejder, går
turen videre via Egtvedpigens grav, Nyb-
jerg Vandmølle og Bindeballe til Ravning
gl. Jernbanestation, hvor vi skal besigtige
vikingebroen (igennem århundreder Dan-
marks længste ingeniørarbejde) og det til-
hørende museum og måske motionere
lidt på naturstien, - men så er det også
blevet frokosttid!

Videre går turen til den ret store, ensomt
beliggende Øster Starup kirke, “en sevær-
dighed af rang”, først og fremmest p.g.a.
de kunstnerisk enestående romanske gra-
nitskulpturer. Jørgen Thorendahl har lovet
at sige noget generelt om den danske
landsbykirke som skulpturel helhed (og
om senere tiders modifikationer/ødelæg-
gelser af denne, fordi kirkerne jo er funk-
tionsbygninger).

Ved 14-tiden ankommer vi til Vejle
Kunstmuseum, hvor vi har aftalt rundvis-
ning på den netop åbnede særudstilling af
arbejder fra museets arkiver. Udstillingen
fokuserer dels på “de mørke malere”
(Jens Søndergaard, Erik Hoppe, m.fl.) og
dels på avantgardisterne (Wilhelm Fred-
die, Carl-Henning Pedersen, m.fl.). De
særligt energiske kan etablere sig i grafi-
krummet, hvis godt 10.000 arbejder skul-

le kunne række “til flere års regnvejr”. Vi
andre regner med at køre til Hedensted
kirke, i hvis murværk der befinder sig
“flere usædvanlig fornøjelige romanske
billedkvadre”, mens apsis kan fremvise et
kalkmaleri fra o. 1200. - Resten er motor-
vejsfræs - eller stille nyden, hvis man væl-
ger f.eks. at følge Horsens Fjord.

Et enestående tilbud, altså: traditionel
og avantgardistisk kunst fra otte århun-
dreder garneret med smukke naturople-
velser, for nu slet ikke at tale om den soci-
ale dimension. Her er det, at du, kære læ-
ser, kommer ind i billedet. Vi er en solid
kerne (udflugterne har jo allerede adskilli-
ge år på bagen), men vi vil forfærdelig
gerne udvide kredsen. Det bør kunne bli-
ve alle tiders tur.
Turen finder sted søndag den 25. maj
(inden for tidsrummet 8.45-17.15).
Tilmelding sker på nedenstående skema el-
ler på anden vis til

Margrete Blomgren
(Bakkelodden 2, 8627 0537) eller

Jens Birk Lauridsen
(Æblehegnet 3, 8627 2705).

Vi kører i så få biler som muligt. Entré
vist kun på museet i Vejle. Supplerende
materiale vil tilgå deltagerne.

Flot vejr en selvfølge?

Forårets kunst- og kultur-tur
Søndag den 25. maj

Ja, jeg / vi deltager meget gerne i kultur-turen søndag den 25. maj

Navn ________________________________________________________

Antal deltagere ______

Kan stille bil til rådighed�


