
og STORHØJ Beboerforening

 30 Marts 1999

Grun de jer foren in gen STORHØJ

arf tyN

Ind kal delse til
gen er al for sam ling i

Storhøj Be boer foren ing
fre dag den 23. april 1999 kl. 19.30

i Mår slet Sog ne hus

Dagsorden (ifølge vedtægtemes §8):

a) Valg af diri gent
b) For man dens be ret ning
c) Frem læg gelse af det re vid erede regnskab til godken delse
d) Ud val ge nes be ret nin ger
e) Ind komne forslag
f)  Frem læg gelse af budget, fastsæt telse af kon tin gent,
    ind meldelses ge byr og frigørelses beløb
g) Valg af tre be sty relses med lemmer (på valg: Ben te, Anna og Frank)
h) Valg af re vi sor og re vi sor sup pleant (Mo gens Eskild sen & Steen Mik kel sen)
j)  Nedsæt telse af ar bejd sud valg
k) Even tu elt
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Re fe rat fra

Gen er al for sam ling
i Grun de jer foren in gen Storhøj
den 25.2.99

13
Dags or den iflg. ved tægt, og ind kal del se.

14
1) Hel mer Kemp An der sen blev valgt til
di ri gent, og fast slog, at ge ne ral for sam lin -
gen var ret ti digt ind kaldt.

15
2) For man den re de gjor de i sin be ret ning
for sta tus vedr. vand, klo ak, vej og be sty -
rel sens øv ri ge ar bejds op ga ver. Klo ak ar -
bej det er nu over stå et, og der af ven tes nu
ud sen del se af reg nin ger til de en kel te
grund eje re. Reg nin gen bli ver for ment lig
på om kring 20.000 kr., og ud sen des for -
ment lig i april- - maj d.å. Den ud send te de -
kla ra ti on an be fa le de han at stem me for,
idet den sva rer til rets til stan den tid li ge re.
Han på pe ge de, at det bed ste mid del til at
sik re sig mod, at der gra ves un der byg nin -
ger m.v. er at und la de at op fø re byg nin ger 
o.l. over klo ak led ning.

16
Det øko no mi ske mel lem væ ren de med
Hør ret Vand værk er sta dig ik ke en de ligt
af slut tet. Der har væ ret pro ble mer med
op teg ning af vand led nin ger nes pla ce ring, 
de kla ra ti o ner og ud be ta ling af er stat nin -
ger til bøn der. Det er ved at væ re fær digt,
og det må på reg nes, at der bli ver en sam -
let eks tra ud gift for os og Hør ret til sam men 
på om kring 40.000 kr. Vo res del ta ges af
kas sen. For man den hav de få et op lyst fra
kom mu ne, at de fle ste af vo re ve je vil bli ve 
ind stil let til at få ny be læg ning. De pen ge,
vi har stå en de fra fjern var me etab le rin gen
er et godt “ar gu ment” for, at vi vil få ny be -
læg ning. Det af gø res for ment lig midt i
april.

17

For man den re de gjor de kort for be sty rel -
sens hold ning til ud øvel se af den på ta le -
ret, den har iføl ge de kla ra ti o nen ved an -
søg nin ger om dis pen sa ti on fra byg ge lin -
jer. Be sty rel sen har ik ke vil let ud øve den
på ta le ret, men har ment, at det måt te af -
gø res ef ter na bo hø ring. Be sty rel sen har
ik ke no get nyt op læg vedr. for enin gens
frem tid nu ef ter, at den ik ke har led nings -
net osv. Det vil væ re op til den nye be sty -
rel se at kom me med for slag til for enin -
gens frem ti di ge op ga ver.

18
Un der den ef ter føl gen de de bat blev det
fast slå et, at pri sen for klo a kre no ve rin gen
er den fak ti ske pris. Den tid li ge re nævn te
pris var et over slag. Det var et al min de ligt
øn ske, at der ud le ve res teg nin ger over
vand-- og klo ak led nin gers pla ce ring til
samt li ge grund eje re. Det vil den nye be -
sty rel se ta ge sig af.

19
Der var in gen, der stem te imod, at den
ud del te de kla ra ti on ting ly ses. Be ret nin -
gen god kend tes en stem migt.

20
3) Det ud del te regn skab blev gen nem gå -
et og god kendt.

21
4) Per Dom ber nowsky, Kar sten Mun kvad 
og Hen rik Munk Eb be sen blev valgt til be -
sty rel sen. Sup ple an ter ne - C.G.L. Cro ne
og Kaj V. Niel sen - gen valg tes.

22
5) Hel mer K. An der sen gen valg tes som
re vi sor og Steen Mik kel sen som re vi sor -
sup ple ant.

23
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Drif tregnskab
for Grund ejer for enin gen Stor høj
01.01.1998- 31.12.1998

Regn skab      Bud get

Ind tæg ter

Kon tin gent
66 mdl. a 600: 39.600,00 39.600,00
 2 mdl. a 250: 500,00 500,00

Ra bat
150 x 63 -9.450,00 -10.050,00

Ge byr (sen be taling) 500,00 0,00
Renter 11.218,65 6.000,00

Indtægter ialt 42.368,65 36.050,00

Ud gif ter

Gen er al for sam ling + møder 5215,70 2.500,00
Kop ier, ge byrer, di verse 218,00 1.000,00
Kon tin gen ter 339,00 1.000,00
Hensæt telse 30.000,00 30.000,00
Årets over skud 6.595,95 1.550,00

Udgif ter ialt 42.368,65 36.050,00

(alle beløb i kro ner!)

27.1.1999/JBL

Grund ejer for enin gen STOR HØJ
Ge ne ral for sam ling tors dag den 25. fe bru ar 1999
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Bal ance
for Grund ejer for enin gen Stor høj
Pr. 31.12.1998

Ak ti ver

Kas se be holdning 146,25
Inde stående, Gi ro Bank 5.348,63
Inde stående, L & S Bank 349.008,10

Ak tiver ialt 354.502,98

Pas si ver

Med lemmer nes til gode hav ende for vand:
HV, regul er ing vedr. 97 8.239,88
ÅKV, regul er ing vedr. 97 5.757,45
Medl. til gode hav ende pr. 31.12.97 9.312,31
Medl. til gode hav ende vedr. året  1998 564,00
Sam let med lem stil gode hav ende pr. 31.12.98 23.873,64

Egenkapi tal
Saldo pr. 1.1.98 94.033,39
Årets over skud 6.595,95

Saldo pr. 31.12.1998 100.629,34

Hen sat til re nover ing af kloak net m.v.
Saldo pr. 1.1.98 200.000,00
Årets hensæt telse 30.000,00
Saldo pr. 31.12.1998 230.000,00

Pas siver ialt 354.502,98

(alle beløb i kro ner!)

27.1.1999/JBL

Regnskabet er revideret og godkendt, kassebeholdningen er
optalt, giro- og bankbeholdning er konstateret via årsopgørelse.

Storhøj den 3.2.1999

Hel mer Kemp An der sen
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 Den år lige Kultur- tur
 

går i år til Horsens- egnen.
Re server al lerede nu

søn dag den 30. maj 1999 til turen.
Nær mere føl ger, 

når ud val get har ud fær di get
det en de lige pro gram.

Foråret er på vej
Børnene skal snart igen 
tage legepladsen i brug.

Derfor kaldes alle værktøjsføre 
kvinder og mænd til legepladsen 

lørdag eftermiddag den 10. april og søndag
formiddag den 11. april. 

Alle legeredskaber skal efterses og tovbanen
retableres.



Til mel ding til spi se klub ber
An tal:    ____ voks ne           ____ børn        ____ små børn

   

Fore trukne uge dage (sæt kryd ser):

Man dag  Tirs dag   Ons dag  Tors dag

Af lev eres til Mar grete Blom gren, Bak kelod den 2

el ler

Karen Laurid sen, Æble heg net 3,   se nest den 15. april

Spiseklubber
Det er ef ter hån den en gam mel tra di ti on, at vi om for året dan ner 
små spi se klub ber, der fun ge rer ca. en må ned.

Som tid ligere til melder man sig ved at af lev ere neden stående slip i ud fyldt stand.

De til meldte bliver så ind delt i klub ber på 2-3 el ler 4 familier, efter hvilke uge dage, der 
er pe get på, og efter fami lie mes stør relse. En klub om fat ter nor malt 6-10 med lemmer.
Når klub ben er dan net, af taler de selv det fornødne: da toer, spisetider osv.

Stan dard
fastsæt tes af de
en-kelte grup per, der 
nor malt væl ger at
spise almin de lig
jævn dansk mad.
Der serveres kun én 
ret, men der kan
sluttes af med en
kage og en kop
kaffe el ler the.

1

Vi håber på mange
til meld inger.


