
og STORHØJ Beboerforening

37 Februar 2002

Grundejerforeningen STORHØJ

Nyt fra

Grundejerforeningen Storhøj
indkalder til

Generalforsamling
Onsdag den 27. februar 2002 kl. 19:30 i Sognehuset, Mårslet

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning -herunder fremlæggelse af forslag til nye vedtægter
3. Aflæggelse af regnskab (er trykt på side 3!)
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

Bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter, idet de originale vedtægter fra 1963 ikke er
tidssvarende.Vedtægterogbestyrelsens forslag til nyevedtægter er vedlagtdenne indbydelse.

På bestyrelsens vegne

Formand: Kasserer: Sekretær:
Helmer Kemp Andersen Per Dombernowsky Carl Gerhard Lichtenberg Crone
8627 2843 8627 2716 8627 2254
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Fra Jørgen Gjelstrup har vi modtaget dette “farvel-brev”

Juni 2001

Efter 36½ år på Storhøj er det nu FARVEL.

Alder og helbred byder os at finde en mindre krævende bolig, og det har vi nu fundet i
Solbjerg, hvor vi flytter ind i en helt nybygget seniorandelsbolig beregnet for mennesker i
netop vor situation.

Den 16. juli flytter/flyttede vi, så det er med vemod vi ta’r afsked med Storhøjvej 18 og
Storhøj i det hele taget. Men vi gør det i bevidstheden om, at vi har haft dejlige år på Storhøj
i selskab med en masse aktive og festlige mennesker, og at vi selv har haft lejlighed til at yde
bidrag til områdets kvaliteter.

Vi overlader vort hus til fru Fatiha Bech, som tidligere har boet på Storhøj (Kærlodden),
og som flytter ind pr. 1. august sammen med sine 2 børn. Tag godt imod de “hjemvenden-
de”, som vi naturlig vis har opfordret til at tage del i Beboerforeningens aktiviteter i den ud-
strækning, de selv ønsker.

Samtidig med, at vi hermed siger TAK til alle venner og bekendte på Storhøj for godt
samvær gennem årene, ønsker vi STORHØJ som sådan en fortsat god og sund udvikling!

Mange hilsener

Storhøjs hjemmeside
Ønsket om at få etableret en hjemmeside for
Storhøj området er gået i opfyldelse. For tiden
arbejder en lille projektgruppe, bestående af
Lisbet Thorendahl, Carl Gerhard Lichtenberg
Crone, Robert Stensgaard og Børge Helmer
med at samle stof og få det bearbejdet.

Om ganske kort tid vil vi lægge hjemmesi-
den på internettet og håber så på at få respons
fra vore surfere. Hvis I allerede nu har ønsker
om at få relevant stof med, så kontakt vores
webmaster, Børge Helmer, enten som e-mail
på: borge-helmer@vip.cybercity.dk eller i
postkassen på Storhøjvej 16.

På hjemmesiden kan du bl.a. finde faktuelle
oplysninger om beboerforening, grundejerfor-
ening og møllelaug samt historiske data om

Storhøjs tilblivelse og husene på højen. Der er
naturligvis også både en adresseliste for voks-
ne og en telefontavle for børn.

I den forbindelse er det vigtigt for os at få en
tilbagemelding fra de beboere, som absolut ik-
ke ønsker at få deres navn og adresse offentlig-
gjort. Såfremt vi ikke har har hørt fra jer inden
den 10. marts, betragter vi det som en accept
af offentliggørelsen.

Henvendelse til tidligere nævnte webma-
ster.

Vi ser frem til et frugtbart samarbejde med
alle interesserede, så vi kan bevare og udbyg-
ge det engagement og sammenhold, som er så
karakteristisk for Storhøj.
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Driftsregnskab
for Grundejerforeningen Storhøj
01.01.01 - 31.12.01

Regnskab Budget 2001 Budget 2002
Indtægter
Kontingent 0,00 13200 13200
Renter 1954,12 1000 1000

Indtægter i alt 1954,12 14200 14200

Udgifter
Generalforsamling, møder 0,00 500 500
Kopier, gebyrer, diverse 281,50 500 500
Kontingenter 335,00 500 500
Årets overskud 1337,62 12700 12700

Udgifter i alt 1954,12 14200 14200

(alle beløb i kroner!)

16.02.02/PD

Balance
for Grundejerforeningen Storhøj
Pr. 31.12.2001

Aktiver
Kassebeholdning 140,50
Indestående BG bank 3479,52
Indestående L&S bank 37814,91

Aktiver ialt 41434,93

Passiver
Egenkapital:

Saldo pr. 01.01.01 45923,11
Årets overskud 1337,62
Udbetalt a conto Hørret/Storhøj 29699,44

Saldo pr. 31.12.2001 17561,29
Medlemmernes tilgodehavende for vand:

Saldo pr. 31.12.2001 23873,64

Passiver i alt 41434,93

(alle beløb i kroner!)

16.02.2 /PD
Jeg har revideret foranstående regnskab og konstateret
beholdningernes tilstedeværelse.
Storhøj, den 14. februar 2002

Steen Mikkelsen
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Kredsen blev etableret ved møde
den 29. august 2001 med følgen-
de medlemmer:

• Helmer Kemp Andersen, Marklodden 7
• Jens Andresen, Storhøjvej 6
• Karen Birk Lauridsen, Æblehegnet 3
• Jens Birk Lauridsen, Æblehegnet 3
• Carl Gerhard Lictenberg Crone,

Marklodden 8
• Robert Stensgaard, Storhøjvej 22
• Britta Hansen, Moselodden 6
• Lisbet Thorendahl, Marklodden 2

På kredsens første møde blev det besluttet,
at hovedaktiviteten skal være arbejdet med

bevarelse af Storhøjs historie. Vi vil arbejde
med temaer som:
� Hvem byggede Storhøj
� Børn på Storhøj
� Traditioner på Storhøj
� Fællesarealet
� Foreningsarbejde mv.

Det første tema, vi vil tage fat på, er Stor-
høj-området før bebyggelsen midt i 60erne.
Det er planen, at produktet af det tematiserede
arbejde i kredsen vil blive en skriftlig formid-
ling af de indsamlede oplysninger.

Kredsens anden aktivitet drejer sig om at
interessere sig for og støtte hinandens indivi-
duelle egns- eller slægtsforskningsprojekter.

På kredsens vegne
Lisbet Thorendahl

Hvis man tager en tur op på Jelshøj er det van-
skeligt at få øje på nogen bebyggelse her på
Storhøj. Det ligner en del af Hørret Skov - og så
kan det jo ikke være mere idyllerisk på disse
breddegrader. For nogle beboere er træerne
dog ved at være lidt for store. Da det er dyrt at
få en mand ud for at fælde træer, har vi i Bebo-

erforeningens bestyrelse diskuteret, om vi skul-
le tage initiativ til en træfældningspulje.

Meningen med puljen er at samle evt. inter-
essenter sammen til at dele udgifterne i forbin-
delse med fældning af træer.

Vil du være med i puljen, så kontakt forenin-
gens kasserer, Børge Helmer, på 86 27 29 00.

Kort efter nytår fik Eskildsens på Kærlodden
“uventede gæster”. Noget antændt fyrværkeri
var blevet smidt ind af brevsprækken. Heldig-
vis var man hjemme og kunne hurtigt få skytset
slukket. Der er nok tale om en ubetænksom
drengestreg, som ikke havde til hensigt at udø-
ve skade. Men alligevel kan man dog ikke lade

være med at tænke på, hvad der kunne være
sket, hvisbeboerne ikkehavdeværethjemme.

Vi vil fra Beboerforenings bestyrelse derfor
opfordre til at Storhøjs forældre tager en sam-
tale med børnene om gode og dårlige nytår-
sløjer, så vi for fremtiden kan undgå lignende
højst ubehagelige overraskelser.

Træfældningspulje

Drengestreger?

Storhøjkredsen
for egns- og slægtsforskning


