
STORHØJ Beboerforening

36 Maj 2001

Nyt fra

I referatet henvises der til de på dagsor-
denen fremsatte punkter (Se ”Nyt fra
Storhøj Beboerforening” Nr. 35, marts
2001).

Ad pkt. a:
Bob Stensgaard blev valgt til dirigent og

kunne konstatere, at generalforsamlingen
være lovligt indkaldt og at 23 medlemmer
var tilstede.

Ad pkt. b: Formandens beretning
Under beretningen blev der fremlagt tre

emner til videre diskussion ved general-
forsamlingen:

1) Trafik
2) Vedligeholdelse
3) Aviscontainer

Ad 1) Spørgsmålet om trafikdæmpen-
de foranstaltninger på Storhøjvej gav an-
ledning til en del diskussion og flere for-
slag kom frem; bl.a. hajtænder på Stor-
højvej ud for hver lodde, støjstriber, bløde

bump. Der var bred enighed om at der
skal tages hensyn til børnene, og det blev
vedtaget, at bestyrelsen skal arbejde vi-
dere med sagen.

Ad 2) Vedligeholdelse på Storhøj er et
tilbagevendende diskussionsemne. Efter
længere diskussion blev det fastslået, at
beboerforeningens bestyrelse, der kan
anses som administrator af fællesarealet,
har påtaleret overfor de lodsejere, der ik-
ke overholder almen vedligehold af area-
ler grænsende op til fællesarealet. Med
fællesarealet menes her fælles-arealet
samt stiareal men ikke skråningen ved
Storhøjvej. Skråningen hører under Grund-
ejerforeningen tillige med dens vedlige-
holdelse.

Ad 3) Et forslag vedrørende behovet
for opsætning af en aviscontainer på
Storhøj blev fremlagt for generalforsam-
lingen. Ved afstemning blev det vedtaget
at behovet ikke er tilstede.

Referat af Generalforsamling i
Beboerforeningen den 27. april 2001
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Her er Formandens beretning i
sin helhed
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste
generalforsamling med valg af formand
og kontaktpersoner til arbejdsgrupperne.
Kontaktpersonens opgave er at fungere
som bindeled mellem bestyrelse og ar-
bejdsgrupperne. Alice Hinge blev valgt
som bestyrelsens kontaktperson til festud-
valget, Peter Hahn blev valgt som be-
styrelsens kontaktperson til børneaktivi-
tetsudvalget, Ole Haubo blev valgt som
bestyrelses kontaktperson til vedligehol-
delsesudvalget, Børge Helmer er fortsat
beboerforeningens kasserer og blev sam-
tidig valgt som kontaktperson til Sankt
Hans udvalget. Bente Ejsing måtte af tids-
mæssige grunde nøjes med at fungere
som menigt bestyrelsesmedlem. Endelig
blev Jens Andresen valgt som ny formand
og har kontakt til offentlige organer, Mår-
slet Fællesråd og Grundejerforeningen
som arbejdsopgave. De udtrædende be-
styrelsesmedlemmer skal have stor tak og
ros for deres store arbejde, ikke mindst til
den tidligere formand, Anders Færge-
mand Høyer.

Storhøj Beboerforening kan glæde sig
over en meget aktiv og engageret med-
lemsskare. Samtidig har vi en velkonsoli-
deret økonomi, som gjorde os i stand til at
komme i julegavehumør ved to festlige
lejligheder.

Den første lejlighed var Mårslet Fælles-
råds 25 års jubilæum den 19. aug. 2000.
Jørgen Gjelstrup, rådets første formand,
var desværre blevet ramt af alvorlig syg-
dom og kunne ikke deltage i festligheder-
ne på jubilæumsdagen. På grund af retti-
dig omhu lykkedes det dog alligevel at få
afleveret den festtale han var blevet bedt
om at holde, idet den blot blev læst op af
en anden. Gjelstrup havde foreslået Be-
boerforeningen at indkøbe en dirigent-
klokke som gave til Fællesrådet, en fore-
spørgsel vi med glæde imødekom og som
også blev vel modtaget. Tak til Jørgen

Gjelstrup for hans store indsats med at få
Fællesrådet etableret og for at have re-
præsenteret Storhøj på så fornem vis.

Den anden festlige lejlighed var TMG’s
indvielse af Halhuset den 20. jan. 2001.
Gaven var et indrammet luftbillede over
Mårslet optaget i foråret 2000. Dette far-
vebillede er meget detaljeret og blev trykt i
A2 format således at alle vil kunne gen-
kende det hus de bor i og kunne se hvor-
dan sognet tager sig ud sådan lidt fra
oven.

Mårslet Fællesråd har i øvrigt haft for-
skellige sager til behandling i året løb, her-
iblandt ikke mindst den kommende for-
bindelsesvej mellem Oddervej og mo-
torvejen syd om Mårslet (Beder-Bering
vejen). Der er foretaget arealreservation
på den foreløbige linieføring. Århus Amt
planlægger at gå ind i en meget tæt dialog
med befolkningen ved etablering af så-
kaldte ”focus-grupper”. Den videre pro-
cedure er indtil videre ikke kendt, men vi
vil følge sagen nøje. For Storhøj Beboer-
forening må det dreje sig om at arbejde
for en løsning der minimerer trafik der sø-
ger Beder-Bering vejen via Hørretvej.

Mårslet Fællesråd har desuden haft
”Knuds Sti” til drøftelse. Denne stiforbin-
delse vil efter alt at dømme blive realiseret
i løbet af året. Det er Knud Ramian der på
eget initiativ har arbejdet på at få oprettet
mere faste forhold mellem ”den blinde
vej” fra Langballe syd for Hørret Skov
langs med foden af Oddervej til tunnellen
nedenfor TAMU-centret. Knud bad Bebo-
erforeningen om støtte til initiativet – en
opfordring vi med glæde tog imod og dels
via henvendelser til de offentlige myndig-
heder såvel som via Mårslet Fællesråd
søgte fremmet. Tak til Knud for hans store
indsats.

Et andet sti-projekt bestyrelsen har ar-
bejdet på at få realiseret er forbindelsen til
Jelshøjvej via Skåde Højgård. Børge og
Alice har fundet frem til ejeren af jorderne
på en bestemt strækning og har herfra få-
et tilladelse til etableringen af stien. Des-
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Forårets kunst- og kultur-tur

søndag den 10. juni 2001

Siden 1992 har der i Beboerforeningens regi været afholdt kulturelle forårsture
til særligt spændende lokaliteter inden for “køreafstand”. Vi har besøgt Kolding
(Trapholt, Koldinghus), Herning (Kunstmuseet, Herningsholm, Sø-
by-brunkulslejerne), Randers-egnen (Kunstmuseet, kalkmaleri-kirker, Brus-
gård Produktionshøjskole), Lemvig-egnen (Museet for Religiøs Kunst, Planetsti-
en, Jens Søndergaard-museet, Vestervig kirke), Vejle-egnen (Kunstmuseet, Ro-
bert Jacobsens grusgrav, vikingetidsbroen ved Ravning, granitskulptur-kirker),
Aalborg (den middelalderlige bykerne, Budolfi kirke, Nordjyllands Kunstmu-
seum, Lindholm Høje), Horsens (Kunstmuseet, Industrimuseet, Vær kirke) og
Fredericia (Den historiske Miniby, voldanlægget, kirkerne, Keramikmuseet
Grimmerhus).

I år går turen til Viborg-egnen!

Vi mødes søndag den 10. juni ved Vinderslev Kirke kl. 9.24 præcist. (Kør til Sil-
keborg og tag vejen mod Viborg; Vinderslev dukker op på venstre side 10-12 km
NV for Silkeborg.)

Efter besøget i kirken (kalkmalerier, stenhuggerarbejder, m.v.) forløber turen
således: Via Grathe Hede og Thorning til Lysgaard, hvor vi ser "E Bindstouw", -
derpå via Dollerup til Niels Bugges Kro, hvor vi parkerer for at se en af
Hald-ruinerne, samt (fra havesiden) Hald Hovedgård. Frokosten indtages (om
muligt) i det grønne...Vi gør et kort stop ved Hald Ege kirke (et moderne Ex-
ner-opus) og tager så til Viborg, hvor vi parkerer på Domkirkepladsen. Domkir-
ken med Joakim Skovgaards "kalkmalerier" samt Skovgaard-museet besøges.

Efter en kort guided byvandring kører vi til Hvolris Jernalderlandsby, hvor
der i dagens anledning kokkereres på meget gammel vis. Vi sigter imod at ankom-
me kl. 15.00.

Stationer på hjemvejen er Tjele (Blicher, Morten Vinge, J. P. Jacobsen, Marie
Grubbe, osv.) og Ø Bakker.

Tilmelding telefonisk til enten MARGRETE BLOMGREN (86 27 05 37) eller JENS

BIRK LAURIDSEN (86 27 27 05) senest pinselørdag den 2. juni kl. 12.00.

Vi kører i så få biler som muligt. Der kan blive tale om entréudgifter. Supplerende
materiale vil tilgå deltagerne.
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uden har grundejerforeningen på Skåde
Højgård ligeledes støttet tanken og vi vil
nu søge at finde en løsning omkring Skå-
de Søpark. Herefter vil sagen blive fore-
lagt Kommunen med opfordring til at få
stiforbindelsen Hørretvej – Jelshøjvej eta-
bleret.

Vi har desuden støttet bebyggelsen ved
Skåde Højgård i deres bestræbelser for at
undgå byggeri på området nord for ud-
stykningsområdet. Planerne er pludselig
dumpet ned med Magistratens velsignel-
se og må ses som et yderligere eksempel
på den nuværende politiske ledelses
manglende forståelse for bevarelsen af
grønne områder. Storhøj Beboerfore-
nings indsigelse over byggeplanerne som
nedfældet i kommuneplanen 2001 er
indgået i Århus Kommunes arkiv under
journal nr. 01-03.G00.008.00.

Storhøj Beboerforening har også eta-
bleret et arkiv, nemlig ”Storhøj Centralar-
kiv” der befinder sig på adressen Englod-
den 7. Hvis der er medlemmer der skulle
ligge inde med dokumenter man mener
at have en væsentlig værdi for kommen-
de studier i Storhøjs historie, så er der så-
ledes en mulighed for at få disse depo-
neret her.

Endvidere har bestyrelsen taget initiativ
til at få etableret en web-side og få udar-

bejdet en folder med nyttige oplysninger
om højen og høj-folket. Børge Helmer er
vores PR-konsulent og er ankermand
desangående. I samme forbindelse har
Anders Færgemand, der arbejder på
TDC’s såkaldte back-bone net (dvs. lysle-
derkablerne der forbinder centralerne)
oplyst, at vi kan få installeret ADSL her på
højen. Karsten og Bente på Æblehegnet 6
har som de første (så vidt vi ved) afgivet
ordre om etablering af ADSL og det bliver
spændende at få et referat af deres er-
faringer viderebragt til medlemmerne af
beboerforeningen.

Bestyrelsen har ved et par møder ligele-
des diskuteret trafik her på Storhøj. Den
nye asfaltbelægning har ikke ligefrem vir-
ket hastighedsdæmpende. Vi har derfor
besluttet at søge at få hastigheden ned på
en eller anden måde. I et kommende
nummer af bladet vil sagen taget op i lidt
mere udførlig form.

Vi har også diskuteret vedligeholdelses-
indsatser omkring skråninger, hæk og
hegn. Her vil vi prøve at finde en form
som nok vil munde ud mindre ændringer
af den hidtidige praksis.

Vi afventer stadig en invitation fra
Grundejerforeningens nye bestyrelse om
at få diskuteret disse anliggender.

Ad pkt. c: Regnskabsberetning
Børge Helmer fremlagde regnskabet –

det blev godkendt.
Ad pkt. d: Udvalgsberetning
Udvalgene trives på Storhøj. Men som

nævnt tidligere: Vedligeholdelse af Stor-
høj er et tilbagevendende problem. Hvor-
dan kommer vi ud over, at det altid er Tor-
denskjolds soldater, der står for vedlige-
holdelsen? Forslag om at danne en vedli-
geholdelsesklub for seniorer med efterføl-
gende betalt frokost eller at planlægge
vedligeholdelse sammen med børneakti-
vitetsudvalget blev fremlagt, dog uden at
noget blev vedtaget.

Vedligeholdelsesudvalget har planlagt
vedligeholdelsesdage 19. og 20. maj hvor
et skur til plæneklipperen skal bygges Ej-
nar Jespersen fra vedligeholdelsesudval-
get indkøber materialer. Der blev des-
uden henstillet til, at fortovene fejes, så
Storhøj kan fremstå mere præsentabel –
især for kommende huskøbere.

Lisbeth Thorendahl foreslog en ny
kreds for slægtsforskning og hjemstavn-
shistorie. Kredsen skal fremstå som en in-
fokreds, der indsamler lokalområdets
historie i tekst og billeder. Kredsen kan
desuden være koordinator for historie-
skrivning for de enkelte parceller. Lisbeth
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Thorendahl er udnævnt til kontaktper-
son.

Ad pkt. e: Indkomne forslag
Inden for den givne tidsfrist var der ikke

indkommet forslag til punkter på dagsor-
denen.

Ad pkt. f: Fremlæggelse af budget,
etc.

Budgettet blev fremlagt og fastlæggel-
sen af et kontingent på kr. 400,- blev god-
kendt. Det blev desuden pointeret, at ind-
meldelsesgebyret og frigørelsesgebyret er
nul kroner.

Ad pkt. g: Valg af bestyrelses-
medlemmer

Bente Ejsing, Jens Andresen og Peter
Hahn var på valg. Jens og Peter genopstil-
ler. Jens Andresen foreslog Michael
Svendsen, der blev valgt.

Bestyrelsen ser derfor således ud:
Jens Andresen (formand),
Børge Helmer (kasserer),
Alice Hinge,
Ole Haubo Christensen,
Michael Svendsen og
Peter Hahn.

Ad pkt. h: Valg af revisor
og revisorsuppleant

Mogens Eskildsen og Steen Mikkelsen
blev genvalgt.

Ad pkt. j.: Nedsættelse af udvalg
Vedligeholdelsesudvalget: genvalgt
Festudvalget: Ebbe ønsker ikke at gen-
valg. Søren Svenningsen vælges i stedet.
Sankt Hans-udvalget: genvalgt
Børneaktivitetsudvalget: Astrid Bruun Ber-
telsen ønsker ikke genvalg. Da udvalget i
forvejen har mange medlemmer, vælges
ingen substitut for Astrid.
Petanqueudvalget: genvalgt

De enkelte udvalg ser derfor ud
som følger:

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

� Festudvalget:
Alice Hinge,
Birgit Stensgaard,
Aage Jørgensen,
Margrete Blomberg,
Børge Helmer,
Connie Hundsdahl og
Søren Svenningsen
(samt opbakning fra
Anne og Anders Høyer)

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

� Børneaktivitetsudvalget:
Linda Svenningsen,
Lisbeth Alnor, Dorthe Svendsen,
Dorthe Jespersen og Connie
Hundsdahl

� Petanqueudvalget:
Britta Hansen og
Mogens Eskildsen

Ad pkt. k: Eventuelt
Bob Stensgaard, bestyrelsesmedlem i

Mårslet Vandværk, har fået lov til at fjerne
to skifter fra muren ved pumpen på hjør-
net af Storhøjvej.

Lisbeth Thorendahl anmoder om, at
dagsordenen for generalforsamlingen i
Storhøj Beboerforening er mere formel –
at personer eksempelvis skal nævnes
med for- og efternavn.

Knud Ramian foreslår en træfældnings-
fond, der kan give tilskud til træfældning.
Det vil økonomisk kunne lette beskæring
eller fældning af træer for den enkelte
parcelejer. Bestyrelsen blev opfordret til,
at undersøge om eventuelle gældende
forsikringer vil kunne dække.

Det sidste punkt under eventuelt var en
opfordring fra Mogens Eskildsen om, at
datoer for diverse aktiviteter hænges op i
den dertil indrettede kasse på hjørnet af
Storhøjvej.


