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Grundejerforeningen STORHØJ

Nyt fra

Storhøj Beboerforening indbyder til

En festlig sensommer fest
Foreløbigt program

Lørdag den 24. august

� 10.00 Alle deltagere mødes på Moselodden med cykler og madkurv.
Vi cykler ad småveje og stier over Vilhelmsborg og Fulden til Mariendal.
Hvis det regner fortsætter vi til Ajstrup Camping.

� 12.30 (ca.) Ankomst til Mariendal/Ajstrup. Medlemmer uden cykler kan støde til her.

� 13.30 Leg og aktiviteter for børn, hyggeligt samvær for voksne.

� 16.30 Afgang mod Storhøj. På hjemturen kører vi langs vandet til Moesgård museum
og derfra ad alléen og gennem Hørret skov.

� 18.00 Vi fejrer Beboerforeningens 30 års jubilæum (stiftet den 6. april 1972)
med fællesspisning på fællesarealet.

Søndag den 25. august

� 8.00 For de morgenfriske er der morgenkaffe på engen i Hørret skov.

� 12.00 Gourmet-frokost med taffelmusik i teltet på fællesarealet.

� 16.00 Festen slutter med fælles oprydning..
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Ved Beboerforeningens generalfor-
samling 2001 blev bestyrelsen op-
fordret til at fortsætte undersøgel-
serne m.h.t. etableringen af bump
(eller andre hastighedsdæmpende
foranstaltninger) på Storhøjvej.

Nedenstående er resultatet af undersøgel-
serne, som er bestyrelsens oplæg til en debat
på kommende generalforsamling. Denne de-
bat har bl.a. til formål at afklare, om bestyrel-
sen skal fortsætte arbejdet henimod en reali-
sering eller ej.

Det er jo ikke noget nyt fænomen, at hastig-
heden af færdslen på Storhøjvej debatteres.
Også selvom beboerne på Storhøj generelt
kører hensynsfuldt. Men på grund af den
lange, lige vej og den stærke hældning, skal
man kun træde ganske let på speederen på vej
nedad bakken - og alligevel kommer man hur-
tigt op i fart. På grund af reglen om højre vi-
gepligt skal man dog huske på, at trafikanter
fra lodderne har forkørselsret. Man skal
derfor tilpasse farten på Storhøjvej med en
forventning om, at der kommer en trafikant
bragende med 50 km i timen rundt om hjør-
net fra hver af lodderne.

Det betyder dog ikke, at bestyrelsen me-
ner at man kan tillade sig at køre med de til-
ladte 50 km i timen på lodderne, såvel som
op ad Storhøjvej. Vi mener, at man bør hol-
de sig på de 30 km, som langt de fleste jo hel-
ler ikke overskrider. Enkelte kører dog hurti-
gere. Da man ikke kan lade være med at
tænke på, hvad der kan ske, fandt vi i be-
styrelsen, at etableringen af bump ville være
en effektiv måde til at tvinge alle til at dæm-
pe farten. Heri var medlemmerne på sidste
generalforsamling heldigvis enige med be-
styrelsen.

Er bump grimme eller et nødvendigt onde?
Er bump en økonomisk gevinst for den enkelte
lodsejer - eller betyder det faldende huspriser?
Er børn og ældres sikkerhed vigtigere end bi-

lens støddæmper? Hvad er vi parate til at beta-
le for øget trafiksikkerhed?

Disse spørgsmål er væsentlige når bestyrel-
sens forslag om at etablere tre bump på Stor-
højvej skal diskuteres. Placeringen fremgår af
vedlagte skitsetegning - lige neden for Kærlod-
den og Marklodden og midt imellem Englod-
den og Moselodden. Bumpene anbringes så
langt fra indkørsler til de enkelte parceller som
muligt.

Der er kun én realistisk bumptype til e-
tablering på Storhøjvej. Det er modellen, som
vi alle kender fra vejene omkring Mårslet Sko-
le. Bumpene er 4 m i kørselsretningen, med
0,6 m hvidmalet “skaktern” ved op- og ned-
kørsel. Bumpene udformes som et cirkeludsnit
og bliver cirka 10 cm. høje på det højeste sted.
Ved fortovskant forbliver en smal rende fri i
begge sider til vandafledning. I midten pla-
ceres der ved hver vejkant pinde eller blom-
sterkummer med påmonterede reflekser som
“forvarsling” til trafikanterne.

Som udgangspunkt i vores forslag foreslår
vi, at der ved etableringen opsættes pinde. De
er vedligeholdelsesfrie og vi vil enkelt på egen
hånd kunne opsætte blomsterkummer på et
senere tidspunkt. Samtidig giver pinde den
bredest mulige vejbane ved etablering af
bump.

Forslag om etablering af
fartdæmpning på Storhøjvej
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Omkostningerne til etablering af bump i asfalt:

Prisoverslag for 3 stk. som beskrevet:

� Asfaltarbejde: 21.000 kr.

� Skaktern 150 kr. pr. m
2

1.350 kr.

Vejbanen på Storhøjvej er 6 m bred

� 6 stk. markeringspinde
i sort genbrugsgummi nedsat: 7.800 kr.

� Diverse udgifter (uforudsete udgifter) 4.523 kr.

I alt ekskl. moms: 34.673 kr.

� I alt inkl. moms. 43.341 kr.

Omkostningerne til etablering af bump kan
udredes ved at benytte Beboerforeningens
formue. Denne er pt. (1/4-02) på 47.000 kr.
inkl. dette års kontingenter fra medlemmerne.
Etableringen af bump vil derfor medføre et
etableringsbidrag på små kr. 400.- pr.
husstand.

Alle øvrige former for bump og trafikchika-
ne, som vi kan få tilladelse til at etablere på ste-
det, er helt uden for vores økonomiske række-
vidde. Da Storhøjvej ligger på en bakke, er der
ved øvrige former for bump behov for afled-
ning af vand. Dette vil kræve ændringer og
flytninger af kloaker på Storhøjvej. Dette vil
være en urealistisk dyr løsning.

En anden omkostning ved etablering af
bump er, at godkendelse fra kom-munens side
sker på betingelse af, at glatførebekæmpelse,
herunder snerydning og renholdelse af vej,
overgår til lodsejerne.

Renholdelse af vej to gange pr. år. dvs. ma-
skinfejning af veje samt håndfejning af ven-
depladser mv. kan samlet gøres for 6.000
kr./år.

Snerydning og grusning/saltning koster
670-735 kr. på time. Det er selvsagt svært at
spå om vejret. Et bud på 10 timers snerydning
på Storhøj vil koste ca. 7000 kr. Alt i alt en sam-
let årlig udgift på 13.000 kr. eller 260 kr. pr.
husstand.

Denne ekstraordinære generalfor-
samling, der var foranlediget af, at
Bestyrelsens forslag til nye vedtæg-
ter skulle til endnu en afstemning,
fandt sted i Sognehuset i Mårslet.

Til stede var 10 personer, alle stemmeberet-
tigede. Desuden blev der afleveret 8 fuldmag-
ter.

Formanden Helmer Kemp Andersen bød
velkommen, og derpå blev generalforsamlin-

gen afviklet efter den annoncerede dagsor-
den.

1. Valg af dirigent
Palle Eli Jensen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning
Helmer Kemp Andersen sagde i sin beretning
følgende:

”Først skal jeg beklage, at vi har været
nødsaget til at lægge beslag på en fredag aften

Referat af

Ekstraordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Storhøj
fredag den 22. marts 2002 kl.19:00
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til dette møde, men datoen var eneste mulig-
hed for at skaffe et lokale, og vi er jo presset af
vedtægternes tidsfrist på 4 uger mellem de to
generalforsamlinger.

Det er naturligvis meget begrænset, hvad
der er at berette af nyt siden den ordinære gen-
eralforsamling den 27. februar. Men hoved-
formålet med denne generalforsamling er na-
turligvis også at få vedtaget, subsidiært forka-
stet de nye vedtægter.

Jeg kan dog meddele, at Jens Birk
Lauridsen har fået en afgørelse på sin klagesag
vedrørende ejendomsvurderingen, som jeg
omtalte i min sidste formandsberetning. Han
fik medhold i sin klage til Skyldrådet og får nu
et årligt fradrag på 19.785 kr. Jeg har herefter
henvendt mig til skyldrådsformand Erling Ul-
sted, for at vi kunne være sikre på at komme
med på vognen, og det forsikrede han mig, at
vi var kommet. Vi kan derfor regne med at få et
fradrag, som fremgår af den ejendomsvur-
dering, som udsendes i maj måned. Skulle
dette imod forventning ikke være tilfældet, må
vi klage, men det er endnu lidt uvist til hvem.
Vurderings- og skyldråd bliver nemlig nedlagt
fra 1. maj.

Fradraget er gældende i 30 år. Jens får lidt
ekstra for sin ulejlighed – han får nemlig sit fra-
drag med tilbagevirkende kraft fra 2001, mens
vi andre først får det fra 2002. Til gengæld be-
holder vi det så et år længere, men det kom-
mer vi nok ikke alle sammen til at opleve.

Foreningen er blevet et medlem mindre,
idet en grundejer fra Æblehegnet ikke har øn-
sket at indtræde. Jeg nævner det, fordi det er
den første framelding af en parcel i forenin-
gens historie, men i Æblehegnet er man som
bekendt ikke pligtig til medlemskab.

Efter sidste generalforsamling fremsendte vi
en ansøgning til Juridisk-Teknisk Kontor i 2.
magistratsafdeling om godkendelse af de nye
vedtægter. Vi havde forinden af en jurist på
borgmesterens juridiske kontor fået at vide, at
vedtægterne så vidt muligt skulle holde sig til
det, der var beskrevet i den tinglyste deklara-
tion. For alt i verden ingen ”festparagraffer”.

Vi har fået det foreløbige, skriftlige svar fra
Juridisk-Teknisk Kontor, at vores henvendelse

er blevet forelagt for nogle kommunale instan-
ser. Da jeg henvendte mig telefonisk for at få
en nærmere forklaring, fik jeg at vide, at der
skulle tilvejebringes sikkerhed for, at de for-
pligtelser, der hidtil havde hvilet på Grunde-
jerforeningen og dens medlemmer, nu er
overtaget af andre instanser. I realiteten skal
kommunen altså spørge sig selv, om den har
overtaget vejene og kloakkerne. Intet tyder
derfor på, at vi ikke får godkendelsen.”

Efter formandens beretning foretog dirigen-
ten afstemning. 18 (ud af 18 mulige) stemte for
vedtægtsændringerne. Ingen stemte imod el-
ler undlod at stemme. Forslaget til vedtægt-
sændringer var dermed vedtaget.

Grundejerforenings bestyrelse ser nu frem til
et positivt svar fra Magistratens 2. Afdeling,
hvorefter de nye vedtægter træder i kraft.

3. Eventuelt
De ulemper, som vinterens snefald havde be-
virket for såvel den gående som den kørende
trafik på vore veje, blev diskuteret. Der var del-
te meninger om, hvorvidt det var hensigts-
mæssigt at fjerne sneen fra kørebanen eller
lade den ligge. Det samme gjaldt fortovene.
Nogle grundejere rydder fortovet for sne og is,
ganske som man har pligt til af hensyn til de gå-
ende. Andre lader sneen ligge, så der nærmest
er ufremkommeligt for gående. Her skal man
være opmærksom på, at postkassen bliver
ikke tømt, såfremt postbuddet skal van-
dre i sne for at nå hen til den.

Også sand og blade, der med regn- og smel-
tevand føres ned for enden af Storhøjvej, giver
problemer, idet man kan opleve, at kloakdæk-
slet dækkes, så der opstår oversvømmelse.
Især for cyklister kan det være en ubehagelig
oplevelse. Man skal derfor opfordre grunde-
jerne til at holde rendestenene rene.

Derpå kunne dirigenten afslutte generalfor-
samlingen.

Referent:
Carl Gerhard Lichtenberg Crone.

Nyheder kan du også finde på Storhøjs hjemmeside:

www.storhoej.dk


