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Nyt fra

Indkaldelse til
generalforsamling i

Storhøj Beboerforening
fredag den 28. april 2000 kl. 19.30

i Mårslet Sognehus

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
f) Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent,

indmeldelsesgebyr og frigørelsesbeløb
g) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (på valg: Bente, Anders og Børge)
h) Valg af revisor og revisorsuppleant (Mogens Eskildsen & Steen Mikkelsen)
j) Nedsættelse af arbejdsudvalg
k) Eventuelt



Referat af

Generalforsamling
i Grundejerforeningen Storhøj
den 22. februar 2000

Ad pkt. 1
Anders Thyssen blev valgt som dirigent.

Formandens beretning
Formanden Henrik Ebbesen, kunne be-
rette om kommunens endelige overtagel-
se af vores kloakanlæg. Ifølge brev af 10.
august fra Magistratens 2. afdeling har År-
hus Kommune nu overtaget vedligehol-
delsen af kloaknettet ved en påtegning af
samtlige matrikelnumre. Hver grundejer
fik i den forbindelse udbetalt en check på
kr. 4.000,- af foreningens hensatte midler
til anlægsvedligeholdelse.

På grund af ovennævnte udlodning
blev der ikke opkrævet kontingent for
1999.

Endvidere kunne berettes om en endnu
ikke afsluttet tinglysningssag af Mårslet
vandværks ledningsnet. Den kommende
bestyrelse opfordres til at få dette afsluttet
hurtigst muligt.

I løbet af 1999 afholdt Grundejerfore-
ningen og Beboerforeningen en række
fælles møder, med det formål at undersø-
ge mulighederne for et nærmere samar-
bejde. Begge parter fandt det noget over-
flødigt med to foreninger til at organisere
fælles aktiviteter for de ca. 68 husstande.
Formanden opfordrede derfor i sin beret-
ning til et fremtidigt tæt parløb, som må-
ske på sigt kunne ende op i en sammen-
lægning af de to foreninger.

Endvidere har vi en repræsentant i Mår-
slet Vandværks bestyrelse, Robert Stens-
gaard. Han er på valg i marts, og Storhøj

beboere opfordres til at møde frem og
genvælge ham.

Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kasseren, Per
Dombernowsky, udvisende en balance
på kr 68.670,14 per 31.12.1999. Heraf et
beløb på 23.873,64 hidrørende fra med-
lemmers tilgodehavende for vand for
perioden 1997. Dette beløb blev foreslået
udbetalt snarest. Der blev budgetteret
med et kontingent for år 2000 på kr 100,-
per medlem, hvilket forventes modregnet
i det ovennævnte tilgodehavende.

Diverse valg
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter,
samt revisorer modtog genvalg.
Således er følgende medlemmer af be-
styrelsen:
Henrik Ebbesen, K10
Per Dombernowsky, K4
Karsten Munkvad, Æ6.
Suppleant: Carl G.L. Crone, Ma8
Revisor: Helmer Kemp Andersen, Ma7
Revisor suppleant: Steen Mikkelsen, S26.

Eventuelt
Under “eventuelt” var der orientering fra
Bob angående arbejdet i vandværks-
bestyrelsen. Han kunne oplyse at man nu
har fuld dubblering af alle funktioner på
vandværket, hvilket i realiteten giver 2
vandværker indenfor samme bygning.
Endvidere er en del vandmålere udskiftet i
årets løb grundet lov om målernøjagtig-
hed. Endelig har vandværket udarbejdet
en beredskabsplan, med fastlagte proce-



durer i forbindelse med ulykker eller lig-
nende. Bob kunne også oplyse at han som
lokal repræsentant står til rådighed for
kommentarer og spørgsmål vedrørende
vandforsyningen, ligesom han ligger inde
med en nøgle til betjening af stophaner,
samt nøgle til værket og vores trykforøger.

Fartbegrænsning m.m.
Ogsåunder“eventuelt”blev rejst spørgsmål
om vi ikke kunne gøre noget for at dæmpe
farten på vore veje. Her er mange små
børn, og vi skulle meget nødigt opleve en
ulykke på vores veje grundet høj hastig-
hed. Detmå kunne lade sig gøre at køre

forsigtigt de 500 meter det drejer sig om!
Alternativt kunne vi iværksætte fartdæm-
pende foranstaltninger. Det bringer os ind
på et andet kært emne, nemlig forskøn-
nelse af vores veje. Der var forslag fremme
om kummer, ny gadebelysning, fortov
over det hele (§40?-gade), opsætning af
bænke, basketball net el.lign. på “trekan-
terne”. Det lovede den nye bestyrelse at se
nærmere på i den kommende periode -
selvfølgelig i samklang med Beboerfore-
ningen.

Henrik Ebbesen

Sommerudflugt 2000



Kulturtur
Storhøjs kulturtur går i år til Fredericia. Notér
allerede nu datoen 28. maj i din kalender.
Du hører nærmere om turen, så snart udvalget
har fastlagt det endelige program.


