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Nyt fra

og STORHØJ Beboerforening

Grundejerforeningen STORHØJ

2000

23.6. Skt. Hansfest
24.6. Vedligeholdelsesindsats (mødested: bålpladsen) kl. 10-12
25.6. Vedligeholdelsesindsats (mødested: bålpladsen) kl. 10-12
11.8 - 13. 8 Weekend-tur til Sømosegård (også for børn!
15.10. Drageflyvning
3.12. Juleskovtur og -fest i Sognehuset

2001

25.2. Fastelavnstøndeslagning
24.3. Forårsfest i Borgerhuset
26.4 Generalforsamling i Sognehuset kl. 19.30
19.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 14-16
20.5. Vedligeholdelsesindsats kl. 10-12

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

Arrangementskalender

Med forbehold for ændringer



Referat af

Generalforsamling i
Storhøj Beboerforening
den 28. april 2000

Ad pkt. a: Valg af dirigent
Helmer Kemp Andersen blev valgt som
dirigent.

Ad pkt. b:
Formandens beretning
Formanden Anders Færgemand kunne
berette om et år med mange nye og ander-
ledes opgaver. Af disse kan opsætning af
aviscontainer, etablering af kabel-tv og en
alternativ teleudbyder nævnes som nye
åbne emner til diskussion.

Diskussionen omkring en indlemmelse
af Beboerforeningen i Grundejerforenin-
gen fortsætter stadig. Af de mange opga-
ver, der det forgangne år er behandlet,
blev følgende fremhævet: initiativet til sik-
ring af udkørslen til Hørretvej, indføjelse
af navne på byskilte (er undervejs), ind-
køb af wire til svævebane samt hockey-
mål. Derudover er Thorendals ”legende
børn”-skilte sat op – det skaber tryghed på
vejene.

Om stien rundt om ”Højen” blev der
sagt, at kommunen muligvis vil betale
etableringen hvis vi kan overtale lodsejer-
ne. Behovet og ønsket om stien skal
undersøges og gerne hurtigt.

Ad pkt. c:
Regnskabsberetning
Børge Helmer fremlagde regnskabet – det
blev godkendt.

Børge Helmer og Jens Brünings går
sammen om indkøb af ny plæneklipper.

Ad pkt. d: Udvalgsberetning
De enkelte udvalg lever i bedste velgåen-
de. Dog havde festudvalget en appel til
især de unge familier om at støtte op om-
kring festerne på Storhøj. Der er en ten-
dens til en opsplitning i to generationer –
en tendens, der især træder frem til fester-
ne. Hvad kan gøres for at undgå dette?
Det skal sikres, at der er repræsentanter
for de unge familier i festudvalget.

Udover de faste udvalg (9 i alt) er flere
nye kredse dukket op (diskussionskreds,
malerkreds, bridge-”klub”).

Ad pkt. f:
Fremlæggelse af budget, etc.
Palle Eli Jensen foreslår indkøb af en flis-
maskine til vedligeholdelsesbrug. Besty-
relsen undersøger priser og om mulighe-
den for leje af flismaskine – det kræver dog
en forhøjelse af vedligeholdelsesposten
hvis det skal væreen fast del af budgettet.

Der var bred enighed om at Spliid skal
have de penge, vi skylder ham for stileje
(400,- pro anno), uanset om han ønsker
dem eller ej!

Derudover blev det foreslået at hæve
budgetposten til diverse arrangementer,
da der har været risiko for underskud til
flere arrangementer. Det giver samtidig et
signal om, at pengene er der, og at der er
mulighed for alternative forslag til arran-
gementer.

Forslagene om at hæve stilejeposten til
kr. 1600,- (4x400,-) samt at hæve bud-
gettet til diverse arrangementer med kr.



1000.- til kr. 4000,- blev sendt til afstem-
ning og vedtaget enstemmigt.

Ad pkt. g:
Valg af
bestyrelsesmedlemmer
Bente, Børge og Anders var på valg. An-
ders foreslog Ole Haubo Christensen, der
blev valgt. Børge genopstiller. Tove fore-
slog Alice Hinge, der blev valgt. Bente har
ønsket at fratræde bestyrelsen, men da in-
gen ønskede at stille op, er posten stadig
åben.

Ad pkt. h:
Valg af revisor og
revisorsuppleant
Mogens Eskildsen og Steen Mikkelsen
blev genvalgt.

Ad pkt. i:
Nedsættelse af udvalg
Vedligeholdelses
udvalget: genvalgt
Festudvalget: Connie

foreslået og valgt.
Anne og Anders
støtter op om arbej-
det i udvalget.

Sankt Hans-
udvalget: genvalgt
Børneaktivitets
udvalget: genvalgt
Petanqueudvalget: genvalgt

Udvalgsoversigt
Vedligeholdelsesudvalg: Palle Eli Jensen, Jens Brünings-Hansen,

Ejnar Jespersen og Helmer Kemp Andersen

Festudvalg: Alice Hinge, Birgit Stensgaard, Aage Jørgensen,
Ebbe Thue Poulsen, Margrete Blomberg,
Børge Helmer og Connie Hundsdahl

Sankt Hans udvalg: Tove Kemp Andersen, Kirsten og Mogens
Eskildsen, Jens Birk Lauridsen, Knud Ramian
og Christian Iversen

Børneaktivitetsudvalg: Linda Svenningsen, Astrid Bruun Bertelsen,
Lisbeth Alnor, Dorthe Svendsen,
Dorthe Jespersen og Connie Hundsdahl

Petanqueudvalg: Britta Hansen og Mogens Eskildsen

Ad pkt. j: Eventuelt
Alice foreslog etablering af små, selvfinan-
cierede ældreboliger på skrænten ved
Storhøj. Det giver samtidig muligheden

for at flere børnefamilier kan flytte ind på
Storhøj. Ideen står åben.

Referent: Peter Hahn

Husk sommerudflugten den 11.-13. august 2000



Beretninger fra
Storhøj Beboerforenings udvalg
Petanque
Der var to vindere ved de årlige Storhøjmesterskaber: Vinderhold 1 var Connie Hunds-
dahl & Jørgen Gjelstrup. Vinderhold 2 var Britta Hansen & Poul Philipsen.

Storhøj’s petanque-spillere mødes hver onsdag 20.00 – 21.00 på fællesarealet.

Biograf-kredsen
På generalforsamlingen snakkede vi om en ny form for afviklingne af biografturene. Den
første gang vil vi lægge en ny strategi, så kredsen kan holde sig kørende. Vil i væremed?

Meld jer hos Birgit og Bob Stensgaard i løbet af sommeren,
dog senest den 14. august.
Tlf. 8627 4306 eller på e-mail: Birgit@Stensgaard.com

Litteratur-kredsene
Storhøj’s to litteratur-kredse på henh. 8 og 5 medlemmer trives i bedste velgående.
Kredsene aftaler selv hvilke bøger man tager op og på hvilke tidspunkter man mødes.

Kulturudvalg
Kultur-turen til Fredericia var en succes og de 10-12 deltagende medlemmer oplevede en
vældig god tur, hvor man bla. så på de gamle volde, Madsbjerg Lilleby og den Reformerte
Kirke.

Vedligeholdelse
Der er vedligeholdelses-week-end den 24/25 juni.
Mødetid og sted: Bålpladsen kl. 10.00.

Vogt jer!
I disse ferietider kan vore huse være et let
bytte for tyveknægte.

Karsten Munkvad i Æblehegnet beret-
ter om et indbrudsforsøg ved højlys dag -
trods hjemmeværende naboer.

Det vil være klogt at benytte alle de kri-
minalpræventive midler, der er til rådig-
hed, og naturligvis aftale med naboerne,
at de holder øje med huset, mens vi er på
ferie.


