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I 2002 afholdt Grundejerforeningen
Storhøj to generalforsamlinger, hen-
holdsvis den ordinære generalfor-
samling den 27. februar og en eks-
traordinær den 19. marts. På begge
generalforsamlinger var nye vedtæg-
ter på dagsordenen, og disse blev
endeligt og enstemmigt vedtaget på
mødet den 19. marts. Så vidt, så
godt.

Efter vedtagelsen henvendte bestyrelsen sig
til Århus Kommune, Magistratens 2. afdeling,
og udbad sig kommunens godkendelse af de
nye vedtægter. Vi fik det svar, at Århus Kom-
mune for så vidt intet havde at indvende mod
de nye vedtægter, men kommunen ønskede,
at der skulle indføjes et afsnit vedrørende om-
rådets afløbsforhold. Dette tillæg var tilføjet de
hidtil gældende vedtægter på foreningens
generalforsamling den 25. februar 1999.

Dette forhold var den nuværende bestyrelse
ikke vidende om, hvilket kan lyde ejendom-
meligt, men har sin forklaring i, at foreningens
protokol er bortkommet. Dette er jo i sig selv et
stærkt beklageligt faktum, ikke mindst af
historiske grunde – protokollen rækker helt til-
bage til Storhøjs ældste tider som bebyggelse,
men savnet af protokollen bevirker også, at
foreningen på en måde har mistet sin hukom-
melse. Bestyrelsesmedlemmernes egne hu-

kommelser kompenserer kun i ringe grad her-
for.

Det giver et ærgerligt ekstraarbejde, men
bestyrelsen foreslår, at ovennævnte tillæg tilfø-
jes vedtægternes § 2:

”Afløbsanlægget er overtaget som offentligt.
Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan
være forbundet med eventuelle fremtidige
eftersyns-, reparations- og vedligeholdelsesar-
bejder af afløbsanlægget. Omkostninger i for-
bindelse med nævnte arbejder afholdes som
hovedregel af Århus Kommune.

Ekstraomkostninger (f. eks. fjernelse af byg-
ningsdele) i forbindelse med reparationer af
ledningen, hvor denne er svært tilgængelig,
kan kræves afholdt af den enkelte grundejer.

Skader på bygninger, beplantning og plan-
testensmure forårsaget af ledningsbrud og
deraf følgende reparationsarbejder er Århus
Kommune uvedkommende.”

Der er altså tale om en vedtægtsændring,
som skal forelægges generalforsamlingen. Ved-
tagelse kræver to tredjedeles majoritet og
mindst halvdelen af foreningens medlemmer
skal være repræsenteret. Er det sidste krav ik-
ke opfyldt, kan der indkaldes en ny generalfor-
samling, og forslaget kan vedtages uanset an-
tallet af repræsenterede medlemmer, dog kræ-
ves der stadigvæk to tredjedeles majoritet.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Storhøj

29. januar 2003

Vedtægtsændringer
-endnu en gang

Forårsfesten
2003

Har du sat kryds i kalen-
deren ved den 3. maj?

Hvis ikke, så gør det nu!

Husk også, at det er
den 1. juni, vi tager

til Kerteminde på den årlige

Kulturtur
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Foreningens hjemsted er 8320 Mårslet

§1.
Foreningens formål er at varetage medlem-
mernes interesser i forhold til offentlige myn-
digheder og forsyningsselskaber.

§2.
Enhver ejer af parceller udstykket fra matr. nr.
1k Hørret by, Mårslet sogn, er forpligtet til at
indtræde i Grundejerforeningen og er forplig-
tet til ved salg af sin ejendom at sørge for, at den
nye ejer indtræder i foreningen. Enhver par-
celejer er underkastet foreningens til enhver tid
gældende vedtægter og forpligtelser og til at
betale sin anpart af foreningens løbende for-
pligtelser.

Afløbsanlægget er overtaget som offentligt.
Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan
være forbundet med eventuelle fremtidige
eftersyns- reparations- og vedligeholdelsesar-
bejder af afløbsanlægget. Omkostninger i for-
bindelse med nævnte arbejder afholdes som
hovedregel af Århus Kommune.

Ekstraomkostninger (f.eks. fjernelse af byg-
ningsdele) i forbindelse med reparationer af
ledningen, hvor denne er svært tilgængelig,
kan kræves afholdt af den enkelte grundejer.

Skader på bygninger, beplantning og plan-
testensmure forårsaget af ledningsbrud og
deraf følgende reparationsarbejder er Århus
Kommune uvedkommende.

Ejerne af parcellerne på Æblehegnet samt
ejerne af parcellerne Hørretvej 135 og Hør-
retvej, der grænser op til den her nævnte ud-
stykning, er berettiget til at indtræde i Grunde-
jerforeningen.

§3.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§4.
Grundejerforeningens øverste myndighed er
generalforsamlingen. Ordinær generalforsam-

ling afholdes hvert år inden den 1. marts. Ge-
neralforsamlingen indvarsles med 8 dages var-
sel med brev til hvert enkelt af medlemmerne til
den senest opgivne adresse. Indkaldelse skal
indeholde dagsorden. Dagsorden for den ordi-
nære generalforsamling er:

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af regnskab
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter
5) Valg af revisorer
6) Eventuelt

Berettiget til at møde på generalforsamlingen
er de i §2 nævnte ejere af parceller.

Hver parcelejer har én stemme. Ejer et med-
lem flere parceller, har han/hun én stemme for
hver parcel. Har en ejendom flere ejere, kan
kun den ene afgive stemme på generalforsam-
lingen. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til
andre medlemmer eller advokat.

Medlemmer, der ejer parceller af matr. nr. 2
b og 2 e Hørret samt ejerne af 1 a og parceller
herfra, har dog begrænset stemmeret: kun i
anliggender som berører disse parceller.

Bestyrelsen fører særskilt regnskab for kom-
mende vejudgifter, der ligeligt påhviler de 59
parceller fra matr. nr. 1 k.

§5.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmefler-
hed uden hensyn til de mødtes antal.

Ved vedtægtsændringer kræves dog, at
mindst halvdelen af foreningens stemmeberet-
tigede er repræsenteret og at mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for vedtægtsændring.

Er generalforsamlingen ikke beslutnings-
dygtig med hensyn til vedtægtsændringer ind-
kaldes med mindst 8 dages varsel og senest in-
den 4 uger efter første generalforsamling til ny

VEDTÆGTER
for Grundejerforeningen Storhøj

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter med revisioner
fra generalforsamling d. 27. februar 2002
samt senere tilføjelse til §2 i henhold til brev fra Århus Kommune
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generalforsamling. Denne generalforsamling
er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræ-
senteredes antal, men vedtægtsændringsved-
tagelse kræver 2/3 majoritet.

Eventuelle forslag, som foreningens med-
lemmer ønsker optaget på dagsordenen til den
ordinære generalforsamling, skal være be-
styrelsen i hænde inden udgangen af januar
måned. Forslag til vedtægtsændringer skal
være bestyrelsens formand i hænde 8 dage før
generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes,
når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis
mindst halvdelen af foreningens medlemmer
skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af
forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles
efter samme regler som de ordinære general-
forsamlinger med mindst 8 dages varsel. Hvis
ekstraordinær generalforsamling kræves af
foreningens medlemmer, skal indkaldelse ske
inden 3 uger efter at bestyrelsen har modtaget
krav om afholdelse af generalforsamling.

§6.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på
3 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter. Så-
vel bestyrelse som suppleanter vælges for et år
ad gangen, således at der skal vælges en be-
styrelse på hver generalforsamling. Bestyrel-
sesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsens afgørelser sker efter stemme-
flerhed.

Bestyrelsens beslutninger indføres i en pro-
tokol, hvor også mindretallet har ret til at for-
lange optaget sine forslag om afstemninger.

I bestyrelsesprotokollen indføres også re-
ferat af generalforsamlingerne, og generalfor-
samlingsprotokollatet underskrives af general-
forsamlingens dirigent.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med for-
mand og kasserer. Valgbar til bestyrelsen er en-
hver parcelejer, som har stemmeret. General-
forsamlingen afgør eventuelle stridsspørgsmål
om valgbarhed.

§7.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af forenin-
gen og bestemmer selv sin forretningsorden og
fastsætter selv sine møder.

§8.
På de ordinære generalforsamlingervælgesen
revisor og en suppleant blandt foreningens
medlemmer for ét år ad gangen.

§9.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 be-
styrelsesmedlemmer i forening.

§10.
Såfremt foreningen efter tilstandenes udvikling
ikke mere har nogen betydning, kan forenin-
gen opløses. Foreningen kan dog kun opløses
med Århus Kommunes godkendelse og med
en sådan majoritet, som er bestemt for ved-
tægtsændringer.

www.storhoej.dk
Søg og modtag information på vores hjemmeside!

Gå mindst en gang om ugen ind på www.storhoej.dk for at se, hvad
der er af nyheder, eller for at sende en besked til beboerne på Stor-
høj.
Har du billeder fra den første tid på højen, vil vi meget gerne låne
dem. Du kan give dem til Robert Stensgaard på Storhøjvej 24. Han
vil så scanne dem, så de kan bringes på “de historiske sider” på
hjemmesiden.
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STORHØJ Beboerforening
Vedligeholdelsesudvalget

Ordensregler
for bålpladsen

1. Jord, sten, murbrokker o.a. ikke-brændbart materiale
må selvfølgelig under ingen omstændigheder anbrin-
ges på bålpladsen.

2. “Kompostaffald” (plænegræs, afklippede kviste og
andet tilsvarende) må ikke bringes til formuldning på
bålpladsen; hvis man ikke selv kan bruge mulden,
kan det pågældende affald placeres yderst i hegnet.

3. Tilbage bliver egentligt, til bålet egnet materiale: gre-
ne, træstubbe uden jord, osv. Dette placeres så tæt
på bålpladsens centrum som muligt.

4. Intet affald må placeres uden for stensætningen.

Ovenstående regler repeteres, fordi de - skønt velkendte - ofte
tilsidesættes. Forud for den seneste afbrænding gik nogle uger, hvor en
repræsentant for vedligeholdelsesudvalget næsten daglig brugte tid på at
rydde op efter ivrige, men nonchalante brugere. Det må være muligt for
brugerne selv at afse de par minutter, som sagen kræver, - til fælles glæde
og for at undgå en skidt samvittighed.

Som man måske også har bemærket, gjorde deltagerne i forårets
vedligeholdelseskampagne en tapper indsats for at fjerne de
kompostbunker, som mere og mere truer med at skjule den smukke
stensætning.

Det er formentlig med en vis bitterhed, de ser, at gamle uvaner så småt
vender tilbage.

I øvrigt er ikke-medlemmer naturligvis velkomne
til at benytte bålpladsen - og medvirke til,

at reglerne efterleves. Til fælles fryd og glæde.
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Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning – herunder

fremlæggelse af forslag til nye vedtægter
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter

5. Valg af revisorer
6. Eventuelt

Magistratens 2. afdeling har ønsket en tilfø-
jelse til de vedtægtsændringer som blev vedta-
get sidste år (se separat indlæg). Derfor vil det
endnu engang være nødvendigt at stemme
om vedtægter.

Grundejerforeningen Storhøj indkalder til

Generalforsamling
Fredag den 28. februar 2003 kl. 19.30 i Sognehuset, Mårslet

På bestyrelsens vegne

Formand: Kasserer Sekretær:
Helmer Kemp Andersen Per Dombernowsky Carl Gerhard Lichtenberg Crone
8627 2843 8627 2716 8627 2254

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde inden 15. januar)
5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af anparter handelsværdi, jfr. vedtægternes § 14
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

På valg er Jørgen Stilling og Frank Gisselmann.

Indkaldelse til I/S Storhøj Vindmøllelaugs 22. ordinære

Generalforsamling
Fredag den 28. februar 2003 kl. 19.00 i Sognehuset, Mårslet

Idet møllerne nu er solgt, foreslår Bestyrel-
sen, at Storhøj Vindmøllelaug nedlægges. Til
dette kræves, at medlemmer, der sidder på 2/3
af anparterne, stemmer for nedlæggelse. Da
det formodes, at der blandt anpartshaverne er
stemning for denne nedlæggelse, anmodes
man om at møde op på generalforsamlingen,

subsidiært at man afgiver sin stemme ved fuld-
magt. Derved er der mulighed for at undgå en
ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamling efterfølges kl. 19.30
af Grundejerforeningens generalforsam-
ling samme sted.
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Driftsregnskab for Grundejerforeningen Storhøj

1.1.-31.12.2002

Regnskab Budget 2002 Budget 2003

Indtægter
Kontingent 12600,00 13200 0
Renter 753,74 1000 100
Øreafrunding 0,64

Årets underskud 1600

Indtægter i alt 13.354,38 14.200 1.700

Udgifter
Generalforsamling 519,75 500 500
Kopi og tryk 1001,25 500 500
Kontingenter 360,00 500 100
Gebyr bank og giro 598,00 600
Årets overskud 10875,38 12700

Udgifter i alt 13.354,38 14.200 1.700

13.02.03 / PD
Regnskabet er revideret af Steen Mikkelsen den 12. februar 2003

Balance for Grundejerforeningen Storhøj

Pr. 31.12.2002
Aktiver
Kassebeholdning 620,75
Indestående BG bank 1.931,27
Indestående L&S bank 25.884,65

Aktiver ialt 28.436,67

Passiver
Egenkapital:
Saldo pr. 01.01.02 17.561,29
Årets overskud 10.875,38
Saldo pr. 31.12.02 28.436,67

Passiver i alt 28.436,67

13.02.03 / PD

Regnskabet er revideret af Steen Mikkelsen den 12. februar 2003
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Som det kan ses, er skiltet med påbud om
hunde i snor, skiftet ud med et, der henstiller til
hundeejere om at vise hensyn.
Vi har i bestyrelsen haft en diskussion om dette
skilt, og om hvordan vi skal omgås hinanden
på højen. Om det skal være med faste regler
og skilte med for- og påbud, eller om der skal
henstilles til implicerede personer, hvis der op-
står problemer.
Hvis andre har gjort sig tanker i den retning,
kan diskussionen genoptages på generalfor-
samlingen i et forhåbentlig stort forum.

Hundeejere
opfordres til at vise hensyn, da

andre kan være bange for hunde

Nyt fra bestyrelsen


