
STORHØJ Beboerforening

31 Maj 1999

Nyt fra

1999

6.6. Petanquemestersaber finale kl. 10.00
23.6. Skt. Hansfest
27.8 - 29. 8 Weekend-tur til Als Odde (også for børn!)
17.10. Drageflyvning
13.11. Vedligeholdelsesindsats kl. 14-16
14.11. Vedligeholdelsesindsats kl. 10-12
4.12. Juleskovtur og -fest i Sognehuset

2000

5.3. Fastelavnstøndeslagning
25.3. Forårsfest i Borgerhuset
28.4 Generalforsamling i Sognehuset kl. 19.30
20.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 14-16
21.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 10-12

Forud for hvert arrangement sender det arrangerende udvalg detaljeret
program til alle medlemmer - og håber naturligvis på stor tilslutning

Arrangementskalender



Dagsorden ifølge vedtægter
og indkaldelse.

Ad a) Ebbe Thue Poulsen blev valgt til
dirigent og konstaterede, at general-
forsamlingen var indkaldt med lovlig
varsel.

27 medlemmer var mødt op, inklusive
fem ud af seks bestyrelsesmedlemmer.

Ad b) Formanden Anders Færgemand
konstaterede i sin beretning, at det
har været et roligt år uden de store
opgaver:

Rækværket for enden af Æblehegnet er
blevet sat op.

Projekt parkbænke er fuldført, om end
bænkene måske ikke endnu har fundet
deres rette placering.

Projekt sti, som drejer sig om det gamle
ønske om en gåforbindelse fra den nordli-
ge del af vores bebyggelse op til Jelshøj, vil
blive overdraget til Mårslet Fællesråd. I
den forbindelse fortalte Anders, at Bahn-
sen har frasolgt den del af sin jord som lig-
ger umiddelbart op til Storhøj. Den nye
lodsejer er en advokat som hedder Kurt
Jensen og bor på Jelshøjvej. Overfor An-
ders har han givet udtryk for, at den nyer-
hvervede jord udelukkende skal bruges til
dyrkning.

Renovering af legepladsen er så godt
som færdig, kun svævebanen mangler.

Ad c) Børge fremlagde regnskabet som
blev godkendt. Der blev noteret et
overskud.

Ad d) En kortfattet beretning blev aflagt
af følgende udvalg:

1. Biografkredsen.

2. Vedligeholdelsesudvalget. Det blev
meddelt, at fællesarealerne i det for-
løbne år er blevet passet og plejet
som de skal og bør - af en forkølet
gruppe mennesker! Aage Jørgensen
advokerede for, at man brugte et år-
ligt afsat beløb på stisystemet.
Desuden: Beplantning på den grim-
me grå pumpeplads ved postkassen
blev efterlyst! Igen blev det fastslået,
at ansvaret for beplantningen ligger
hos Mårslet Vandværk. Bob Stens-
gaard, som er vores repræsentant i
vandværket, lovede at tage spørgs-
målet op på næste bestyrelsesmøde.

3. Festudvalget.

4. Fodboldudvalget. Anders fortalte, at
der i år spilles på onsdage kl. 19.30
og at alle aldersklasser er velkomne.

5. Børneaktivitetsudvalget.

6. Petanque.

7. Hexeringen.

8. Litteraturkreds 1. Karen Birk
Lauridsen fortalte, at den til næste
år kan fejre 15 års jubilæum.

9. Litteraturkreds 2. Ved Tove Thue
Poulsen.

10. Sommertur

11. Spiseklubben

12. Sct. Hans udvalget

Referat af den

27. ordinære Generalforsamling
i Storhøj Beboerforening
Fredag den 23. april 1999 i Mårslet Sognehus



Ad e) Under titlen ”Billeder og kreativi-
tet” har Niels Jørgen Thorendahl og
Anne Høyer indsendt et forslag om
at oprette en billedkunstgruppe til
efteråret.

Jørgen Gjelstrup spurgte, om ”Storhøj”
skulle lave noget i forbindelse med årtu-
sindskiftet? Alice Hinge foreslog at der
blev nedsat en gruppe, der skulle finde på
noget nytårsaften og meldte sig derefter
frivilligt som en slags kontaktperson. Mar-
grete Blomgren foreslog man lavede fæl-
les spisning. Endvidere blev det foreslået
at man lavede fælles fyrværkeri oppe på
marken.

Ad f) Vedrørende kontingentet havde
det været på tale at nedsætte det
med 100 kr, men efter nærmere
overvejelser blev det besluttet, at
kontingentet skulle forblive uændret
med 400 kr. pr. år.

Knud Ramian havde et indlæg angåen-
de mudrede stier i Hørret skov forårsaget
af den stigende trafik af ryttere. Helt galt er
det ved indgangen til skoven fra Langbal-
le-siden, hvor skovstien er omdannet til ét
stort mudder-ælte! Han foreslog, at Stor-
høj skulle tage sagen i egen hånd og beta-
le en påfyldning. Dette blev diskuteret –
og forkastet. Derimod var der stemning
for, at vi henvendte os til kommunen og
fik den til at håndhæve bestemmelserne
for de ridende i skoven.

Henrik Munk Ebbesen meddelte at slå-
maskinen ikke længere kunne huses hos
ham på grund af kommende pladsman-
gel. Dette betyder at vi skal opføre et skur,
hvilket tidligere har været på budgettet.
Det blev foreslået og vedtaget, at vi afsatte
et de facto beløb til skur OG ny slåmaski-
ne.
Ad g) Bente blev genvalgt. Anna og

Frank ønskede at udtræde, og i ste-
det blev valgt Jens Andresen og Pe-
ter Hahn.

Ad h) Genvalg af revisor og revisor-
suppleant: Mogens Eskildsen og Ste-
en Mikkelsen.

Ad j) Der blev foretaget nogle mindre
udskiftninger og udvidelser i udval-
gene, der herefter består af følgende
medlemmer:

� Vedligeholdelsesudvalget: Helmer
Kemp Andersen, Palle Eli Jensen,
Aage Jørgensen, Ejnar Jespersen og
Jens Brünings-Hansen.

� Festudvalget: Margrete Blomgren,
Aage Jørgensen, Børge Helmer, Alice
Hinge, Birgit Stensgaard og Ebbe
Thue Poulsen. Endvidere blev Ole
Haubo foreslået som medlem.

� Sct. Hans udvalget: Tove Kemp
Andersen, Mogens Eskildsen, Chris-
tian Iversen, Jens Birk Lauridsen,
Kirsten Eskildsen og Knud Ramian.

� Børneaktivitetsudvalget: Astrid
Bruun Bertelsen, Anne Høyer, Con-
nie Hundsdahl, Dorthe Kragh
Jespersen, Lisbeth Alnor, Linda
Svenningsen og Dorthe Svendsen.

� Nytårsskiftet 1999/2000 udvalg:
Aage Jørgensen, Margrete Blomgren,
Børge Helmer, Alice og Karsten
Hinge.

Ad k) Forslag fra Jørgen Gjelstrup om at
lave en introduktionsskrivelse som
kan overdrages nye beboere på
Storhøj i forbindelse med hus-køb.

Endelig blev der spurgt om Storhøjs
historie skal skrives???

Anna Lindebo Leth
Referent

Se budget for 1999-2000 på side 5!



Billeder og Kreativitet
Iværksætterkursus med Tegning og Maleri

Hvem? - gerne en gruppe på 8-10 voksne fra Storhøj, med mod
på at udvikle en (ny) side af sig selv. Deltagerne må gerne
føle sig forudsætningsløse udi kunsten, med andre ord
gruppen skal ikke være “udsøgt” HVAD? at se og at tegne,
vi prøver at se og opleve på nye måder, der inspirerer til
at blive ved på selvstændig basis, der forventes åbenhed
og noget “sved”. Altså tegning og eventuelt lidt maleri -
akvarel, hvis vi kan nå det.

Hvordan? - undertegnede er primus motor og sørger for materialer,
således at materialeudgiften er den eneste, der betales.

Hvor? - rundt omkring hos deltagerne, hvor der kunne være
plads, i en stue eller i en kælder, blot der er stole og lidt
plads, stedet aftales fra gang til gang.

Hvilket
omfang?

- kort form, i første omgang 6 x 2-3 timer, og så kan vi se.

Hvilken
opfølgning?

- lidt hjemmearbejde må påregnes, desuden ser vi, gerne
hver gang lidt lysbilleder om tegning, maleri og kunstens
historie (punktvis).

Tilmelding til Anne Høyer, Bakkelodden 11.
Anne fungerer som assisterende deltager, og stiller forslag
om følgende datoer cg tidspunkt:

23.8. - 30.8. - 6.9. - 13.9. - 20.9. - 27.9. (mandage) kl. 19.30

Med venlig hilsen

Niels Jørgen Thorendahl

Marklodden 2



Budget 1999-2000

Indtægter

Kontingent 53 parceller à kr. 400 21.200,00
Renter 75,00

I alt 21.275,00

Udgifter
Generalforsamling 2.000,00
Forsikringer 1.900,00
Stileje 1.200,00
Arrangementer 2.000,00
Vedligeholdelse af fællesareal 2.000,00
Græsslåning 4.000,00
Vedligeholdelse af maskiner 4.000,00
Diverse (kontor, gaver, møder, MF-kontingent) 1.500,00
Indkøb af slåmaskine 15.000,00
Skur til græsslåmaskine 10.000,00

I alt 43.600,00

Underskud: 22.325,00



Siden 1992 har der i Beboerforeningens
regie været afholdt kulturelle forårsture til
særligt spændende lokaliteter inden for
“køreafstand”. Vi har besøgt Kolding
(Trapholt, Koldinghus), Herning (Kunst-
museet, Herningsholm, Søby-brunkulsle-
jerne), Randers-egnen (Kunstmuseet,
kalkmaleri-kirker, Brusgård Produktions-
højskole), Lemvig-egnen (Museet for Reli-
giøs Kunst, Planetstien, Jens Sønder-
gaard-museet, Vestervig kirke), Vejle-egnen
(Kunstmuseet, Robert Jacobsens grus-
grav, vikingetidsbroen ved Ravning, gra-
nitskulptur-kirker) og Aalborg (den mid-
delalderlige bykerne, Budolfi kirke, Nord-
jyllands Kunstmuseum, Lindholm Høje).

I år går turen til Horsens!
Vi mødes søndag den 30. maj kl. 9.45 på
torvet foran Vor Frelsers Kirke (mellem
Nørregade og Søndergade).

8

Første programpunkt er en byvan-
dring med lektor Martin Salmonsen som
guide. Horsens er en gammel by (Hors-
nes); dens historie har Bodil Møller
Knudsen og Ole Schiørring i 1992 (i
550-året for tildeling af det ældst kendte
købstadsprivilegium) skildret under titlen
“Fra grubehus til grillbar”. En vikingetids-
bebyggelse blev udgravet i 1991-92. Der
er vidnesbyrd om kongelig møntslagning i
1100-tallet. Rester af Erik Menveds borg
kan ses i Bygholm Park. Ellers dominere-
de de kirkelige institutioner bybilledet
(bl.a. to klostre; gråbrødrenes klosterkirke
er bevaret, johannitternes hospitalsvirk-
somhed har sat spor). Rigdom i reforma-
tionsårhundredet afløstes af fattigdom i
det krigsprægede 1600-tal. Derefter gik
det fremad, og borgerne byggede præ-
sentable huse (i Søndergade: Jacob
Schmidts apotek fra 1736 og Gerhard de
Lichtenbergs palæ fra 1744). Byens

kendteste søn er Vi tus Ber ing
(1681-1741), som for zar Peter den Store
ledede Kamchatka-ekspeditionerne og
kortlagde hele det nordlige Sibirien.
Havneforholdene forbedredes væsentligt
i 1802 på initiativ af Ove Hø-
egh-Guldberg. Sidst i 1800-tallet blev
Horsens industriby og oplevede en vold-
som ekspansion, geografisk som befolk-
ningsmæssigt. Åhavnen afløstes af den
nuværende fjordhavn; statsfængsel 1853,
banegård 1868, trævarefabrikken Basti-
an 1874 (nu fredet), verdens første an-
delsslagteri 1887, toldbod af Hack Kamp-
mann 1913, nyt rådhus 1986 (afløste det
fra 1855 på Søndergade), nyt bibliotek i
Tobaksgården 1988, - for blot at nævne
enkelte vigtige punkter i udviklingen.

9

Derefter ser vi nærmere på Horsens
Kunstmuseum i Lunden, der er kendt
for sin satsning på nutidskunsten (mange
særudstillinger, store indkøb - bl.a. af Erik
A. Frandsen, Michael Kvium, Christian
Lemmerz og Lars Nørgård). Den ældre
samling har sin tyngde i dette århundre-
des begyndelse (Poul Erik Tøjner fremhæ-
ver stoflighed hos Theodor Philipsen, Al-
bert Gottschalck, Niels Lergaard, Erik
Hoppe, - samt landskabsbilleder af Jens
Søndergaard, Karl Bovin og Lauritz Hartz).
Vi har bestilt en omvisning.
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Sidste punkt på programmet i selve
Horsens er et besøg på det spændende
Industrimuseum, der som er det eneste
i Danmark viser udviklingen indenfor ar-
bejder-, håndværk- og industrikultur. Bl.
a. med arbejdende værksteder og mulig-
hed for at tage sig en spadseretur i en gade
fra 1950erne med typiske forretninger.
Og så er der en splinterny udstilling om
VAND, et emne, der nok kan få det til at
gibbe i én og anden Storhøjborger ...
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Forårets kunst- og kultur-tur
søndag den 30. maj 1999



På gensyn til en festlig weekend
i Himmerlandsgården i Helberskov

På vejen hjem besøger vi den smukke,
højt beliggende Vær Kirke, der har ro-
mansk skib og kor med to sengotiske til-
bygninger. I tårnets underrum er kansler
Peder Griffenfeldt (død 1699) gravsat
med familiemedlemmer. I våbenhuset
findes en pragtfuld renæssancegravsten
med Folmer Rosenkrantz og Margrethe
Gyldenstierne (død 1586 og 1581) i helfi-
gur.
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Frokosten indtages formentlig i det
grønne ved Kunstmuseet. Vi håber, at gu-

derne også i år vil stille godt vejr til rådig-
hed.

Tilmelding telefonisk til

Margrete Blomgren, Bakkelodden 2,
8627 0537, eller

Jens Birk Lauridsen, Æblehegnet 3,
8627 2705.

Vi kører i så få biler som muligt. Entré med
grupperabat på de nævnte museer. Sup-
plerende materiale vil tilgå deltagerne.



Storhøjturen 1999
til Als Odde, Østhimmerland

fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag

27.-29. august

Tilmelding (senest den 14. juni)
1

Vi vil gerne med på turen til Als Odde 27.-29. august og kommer i alt

____ voksne og ____ børn.

Vi vil gerne benytte tilbudet om en ekstra overnatning fredag den 27.

____ voksne og ____ børn.

Betalingen kr. _________ følger med denne kupon.
2

Navn Adr.

Vi skal bo i Himmerlandsgården, Als Od-
devej 71, Helberskov, 9560 Hadsund.
Bjælkehuset dér ejes af Adventistsamfun-
dets Spejderkorps. Der er 12 rum med 4-6
sengepladser i hver. Herudover en meget
stor spise- og dansestue og en mindre hyg-
gestue. Grundstørrelsen er 579.180 m²
(!). Terrænet er skov, eng og mose; der er
600 m til stranden. Bålplads og legearea-
ler forefindes.

3

Det egentlige program starter lørdag
morgen. vi håber imidlertid, at mange vil
udnytte muligheden for overnatning nat-
ten mellem fredag og lørdag.

4

Udflugten (lørdag) er ikke detailplanlagt
endnu. Men mulige stationer er Visborg
(køkkenmødding, måske Danmarks stør-
ste), Mariager (kloster, kirke, købmands-
gård), Fyrkat (vikingetidsringborg), Rold
Skov (Danmarks største) med Rebild
Bakker (nationalpark med udvandrermu-
seum), Lille vildmose (højmose på hævet
stenalderhavbund, med naturreservat).
området byder på adskillige seværdige

fortidsminder, en del herregårde, variere-
de naturformationer osv.

5

Tilmelding med betaling senest 14. juni
til Margrete eller Anna. Prisen bliver 200
kr. for voksne og 100 for børn, dog lidt
mere ved “dobbeltovernatning”. Beløbet
dækker eftermiddagskaffe med kage samt
festmiddag lørdag aften, morgenmad og
frokost søndag.

6

Ifølge lejekontrakten kan hunde delta-
ge, men de må ikke komme ind i bygnin-
gerne, og de skal føres i snor på hele om-
rådet. Det vides, at der vil være allergikere
blandt deltagerne.

7

Endeligt program udsendes medio au-
gust til de tilmeldte.

Turudvalget:

Margrete & Aage, Bakkelodden 2
Ulla & Frank, Bakkelodden 7
Anna & Jens, Storhøjvej 6
Børge, Storhøjvej 16

Kort over Als Odde på side 5!


