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Nyt fra

Umiddelbart før generalforsamlingen var der
udstilling og fernisering af værker af Jørgen
Thorendals elever.

Der kom ca. 40 interesserede Storhøjere.
Dermed var der fuldt hus i Sognegården.

a) Valg af dirigent.
Første punkt på programmet var valg af diri-
gent.RobertStensgårdblevvalgt enstemmigt.

Bob konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt. Derefter blev de frem-
mødte medlemmer, samt de fuldmagter, der
var med, registreret. Der var 28 parceller re-
præsenteret, altså over halvdelen, og dermed
nok til at beslutte om vedtægtsændringen.

b) Formandsberetning.
Formandens beretning blev læst op af Peter
Hahn, da formanden Jens Andreasen befandt
sig i Wien.

Bestyrelsen for Storhøj Beboerforenings 52
husstande har siden generalforsamlingen
2002 afholdt i alt 6 møder. De fleste af disse er
foregået i rimelig god ro og orden. Enkelte har
dog været præget af diskussioner af mere prin-
cipiel art. Herom senere.

Økonomisk set går det foreningen godt.
Trods ihærdige anstrengelser er det ikke lykke-
des at formøble foreningens formue, et pro-
blem der takket være plæneklipperens for-
svinden måske bliver løst i kommende år. Her-
med en af de kedeligere hændelser fra det for-
løbne år berørt. Jens Brünings-Hansen har i
”Nyt fra Storhøj” 43 udførligt beskrevet hele
historien, som derfor ikke skal gentages her. ”I
bagklogskabens ulideligt klare lys” kan man
have mange gode forslag og ideer til hvordan
hændelsen kunne være blevet undgået, men
det nytter alt sammen ingenting nu. Med-
lemmerne må under drøftelsen af budgettet
beslutte hvor store midler, der skal afsættes til
erstatning af den bortkomne plæneklipper.

I den forbindelse skal det også nævnes, at
den kommende bestyrelse skal tage stilling til
spørgsmålet om forsikringsdækning, bl.a. for
den person der betjener plæneklipperen.
Foreningen er dækket af en lovpligtig ansvars-
forsikring for personer over 18 år. Her skal det
nævnes, at Parcelhusejernes Landsforening
har en samlet forsikringspakke der bl.a. også
dækker ansvar for fælles stier, legepladser mm
og – ikke mindst en kautionsforsikring der
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dækker op til kr. 30.000.- hvis kassereren lø-
ber med de likvide midler!

Hår, skæg og græs skal trimmes med jævne
mellemrum. Det samme gælder træer og bu-
ske på fællesarealet. Her ymtes der blandt de
aktive lidt omkring indsatsen, dvs. dem der
møder frem kunne godt tænke sig at der var
mange flere der mødte frem. Så er det meget
sjovere og man kan få tid til en lille snak. Også
organisering og kommunikationsveje mellem
Vedligholdelsesudvalget og Bestyrelsen har
været drøftet, hvorfor vi har fundet det nød-
vendigt at foreslå generalforsamlingen en æn-
dring af vedtægterne, således at disse bliver
bragt i overensstemmelse med de faktiske for-
hold. Desuden har Alice udarbejdet et forslag
til en ny ordning om ”hoveriarbejdet”, som det
er spændende har høre om medlemmerne
ønsker gennemført.

Både for vedligeholdelsen af stierne om-
kring højen såvel som for ”skråningen” er der
på medlemmers opfordring blevet indhentet
tilbud fra professionelle firmaer. Uden at skulle
gå i detaljer er det bestyrelsens holdning, at
medlemmerne er bedst tjent med selv at ud-
føre det forholdsvis beskedne arbejde, idet al-
ternativerne er enten frustration og mangel på
vedligehold eller klækkelige stigninger i kon-
tingentet. Det radikale forslag fra sidste gen-
eralforsamling om at købe skråningen og sæt-
te en gummiged til at planere arealet kan i øv-
rigt ikke realiseres, da ejeren ikke ønsker at
sælge.

Ikke blot plante-, men også dyreriget har gi-
vet anledning til en debat, der endda nåede ud
på Storhøjs i øvrigt glimrende hjemmeside,
som vi skylder de aktive bag denne megen ros
og tak for. Debatten opstod på grund af to ved
indgangsvejene til fællesarealet opsatte skiltes
formulering om at hunde skal føres i snor. Dis-
se var en udmøntning af sidste års generalfor-
samling, men fandt blandt hundejerne på
Storhøj ikke rigtig forståelse. Derfor blev tek-
sten ændret hen imod en opfordring til at udø-
ve hensyn. Nogle af bestyrelsens medlemmer,
herunder formanden, gennemlevede i den
forbindelse en pædagogisk læreproces, som
man er taknemmelig for.

Nyt i året 2002 var sensommerturen, som
blev afholdt i de nære omgivelser og kombi-
neret med grillaften med musik og morgenar-
rangementer. Formanden traf i den forbindel-
se nogle beslutninger, heriblandt et indkøb af

telte der oversteg dispositionsbevillingen på
kr. 5.000. Jeg beder efterfølgende om tilgivel-
se. For at gøre det kort ejer Storhøj Beboer-
forening nu tre store 3 x 9 m telte og et trægulv
til et enkelt telt. Disse kan lånes af medlemmer-
ne til private arrangementer. Dugene befinder
sig under spærene af plæneklipperskuret. Bir-
git Lindved tilbød at huse metalstængerne i
hendes kælder, hvilket foreningen skylder
hende en stor tak for.

2002 var ikke et ”glat” år. Alting syntes at
hænge ved. Således gik det også med teltene
og med gulvene til to af teltene. Af forskellige
årsager kunne vi ikke pakke teltene ned søn-
dag eftermiddag efter festen. De blev stående
på pladsen og syntes at stå godt. Nogle dage
senere væltede et vindstød teltene og en af
tag-presenningerne fik to revner på ca. 30 cm.
De ville selvfølgelig kunne lappes, men et be-
søg hos leverandøren, Harald Nyborg ved
Tilst, bevirkede, at vi fik en splinterny presen-
ning kvit og frit. Det kalder jeg service – og held
i uheld.

Desuden lejede vi to trægulve ved Stautrup
Teltudlejning, der var flyttet ud til Hørning.
Disse gulve blev hentet i en boogie-trailer
efterhængt en ældre Opel Kadett. Efter festen
kunne en opringning til firmaet hurtigt afklare,
at de kr. 200,-, som firmaet skulle have for af-
hentning af gulve, var godt givet ud. Regning
blev betalt, men et halvt år senere, efter tre
telefoniske rykkere, en fax og et brev, lå gulv-
brædderne stadig på deres plads ud mod mar-
ken.

Firmaet findes ej mere – det kan ikke undre
– og en henvendelse til Familieadvokaten og
en drøftelse i bestyrelsen har klargjort, at et an-
befalet brev til firmaets adresse med en frist på
14 dage for afhentning kan gøre gulvene til Be-
boerforeningens ejendom. Nu må vi se om
lykken atter tilsmiler os.

Tove Kemp roste sommerfesten 2002. Der
blev lidt snak om, hvordan økonomien skulle
være i forhold til en ny sommerfest. Ebbe
Thue Poulsen mente, at formanden skulle ha-
ve tilgivelse for køb af teltene, hvilket alle
straks gav ham. Carl Gerhard var godt tilfreds
med de nye hundeskilte, men mente, der godt
kunne have stået, at hundeejere skal rydde
hundens efterladenskaber af vejen, så de ikke
ligger og flyder. Knud Ramian vil gerne have
lov til at blive vred, hvis hundene kommer
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ham alt for nær. Derefter blev beretningen
godkendt med klapsalver.

c) Regnskabsberetning.
Børge Helmer gennemgik regnskabet. (Se
regnskab.) Der blev spurgt til stilejen, som vi al-
drig har betalt. Efterhånden føles det som en
slags donation. Der blev spurgt, hvor indkøb af
telte var posteret, men det blev ikke opklaret på
generalforsamlingen, da de forkerte papirer
var med, men det blev bekræftet af revisoren,
at teltene var betalt.

d) Udvalgsberetninger.
Under udvalgenes beretning blev der kort for-
talt fra: Vedligeholdelsesudvalg, Festudvalg,
Skt.Hans udvalg, Børneudvalg, Petanqueud-
valg og Legepladsudvalg om, hvad der var
sket i årets løb.

Det blev herunder oplyst, at der på Valborg
aften vil blive brændt bål på bålpladsen, da det
ellers vil blive for stort til Skt. Hans. Det bliver
den 30 april kl.19.00. Alle opfordres til at mø-
de op, tage en øl, te eller kaffe med, og hygges-
nakke.

Der blev også gjort opmærksom på kultur-
turen, som i år går til Fyn . Det bliver den 1. ju-
ni. Herom senere.

Der var også en del snak om legepladsud-
valgets arbejde, eller mangel på samme. Man-
ge mente, at det er alt for farligt at lege på red-
skaberne, da de er ved at være fuldstændig
slidte og rådne. Der blev bestemt dato for
gennemgang af redskaberne, så man hurtig
kunne gå i gang med renoveringen.

Der var også en hurtig gennemgang af de
forskellige kredse: to gange litteraturkredse,
filmklub, diskussionsklub, malerkredsen, hek-
seklubben, tre gange spiseklubber og histori-
ekredsen.

I forbindelse med historiekredsen var der
diskussion om, hvorvidt Storhøjsiden på net-

tet skulle indeholde en debatside, hvor folk
diskuterer med hinanden om diverse stridig-
heder, det er jo Storhøjs vindue mod verden
udenfor.

Så var der ølpause.

e) Indkomne forslag.
Alice Hinges oplæg til vedligehold blev disku-
teret og nedstemt. Der var en del snak for og
imod, men det sluttede med, at man ønskede,
det skulle forblive, som det hidtil har været.

Bestyrelsens forslag om lovændring af para-
graf 7, blev vedtaget med 34 stemmer, 3 var
imod og 1 ved ikke. Derudover var der 8 fuld-
magter.

f) Budgetfremlæggelse.
Børge Helmer gennemgik næste års budget.
Der blev spurgt til omkostninger på fællesareal
og til nye legeredskaber. Det blev vedtaget, at
der i 2003, som en engangsforhøjelse skulle
betales ekstra 300 kr. oven i de 400 kr. som i
øjeblikket betales i kontingent. De 300 kr. eks-
tra svarer til det beløb, som grundejerforenin-
gen opkræver mindre i kontingent i 2003. Det-
te gøres for at få et ekstra beløb til nye legered-
skaber, som afløser for de gamle farlige. Det
blev pålagt bestyrelsen at formidle denne for-
højelse på bedste vis til de medlemmer, der
ikke var tilstede.

Derefter blev det vedtaget, at legepladsud-
valget kunne disponere over 10.000 kr.

Udmeldelses gebyret blev for 2003 sat til 0
kr.

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Jens Andreasen, Michael Svend-
sen og Peter Hahn. Desuden ønskede Ole
Haubo at blive fritaget for sin bestyrelsespost.
Jens og Michael blev genvalgt. Peter ønskede
ikke genvalg, men foreslog Connie Hundsdahl
og Peter Dernert, som begge blev valgt.

�

h) Valg af Revisor og suppleant.
Mogens Eskildsen og Steen Mikkelsen blev genvalgt.

j) Nedsættelse af udvalg.
Vedligeholdelsesudvalg Jens Brünings-Hansen gik ud, og udvalget blev suppleret med

Lancelot D’Souza og Else Dombernowsky.
Festudvalg fortsætter uændret.
Skt. Hans udvalg Christian Iversen genindtræder, ellers uændret.
Børneudvalg Dorte Jespersen udtræder. Udvalget fortsætter uden afløser.
Petanqueudvalg uændret.
Legepladsudvalg uændret
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Beboerforeningen opstod fordi en gruppe
mennesker på Storhøj – heldigvis de fleste –
ønskede at etablere et fællesareal, bl.a. med le-
geplads. Købet af grund og indretning af le-
gepladsen var ikke gratis, men krævede foru-
den en stor arbejdsindsats også en økonomisk
investering vi i dag alle nyder godt af.

Grunden er betalt for længe siden. Redska-
berne til boldbane, legeplads og redskabsskur
ligeså. Men som alt andet forgængeligt her i til-
værelsen kræver legeredskaberne fra tid til an-
den en gennemgribende renovering. Børn,
børnebørn og oldebørn skal frit kunne færdes
her, uden at de voksne skal være bekymret for
børnenes sikkerhed.

Desværre var redskaberne efterhånden
kommet i en forfatning, hvor mange af os var

begyndt at blive lidt bekymrede. Derfor er
mange af redskaberne fjernet og skal erstattes
med nye.

Materialerne er dog ikke helt gratis og over-
stiger den beløbsramme Storhøj Beboerfore-
ning over det normale kontingent kan afsætte
til formålet. Derfor besluttede generalforsam-
lingen i april at udskrive et ekstraordinært bi-
drag på kr. 300,- til formålet.

Det er indrømmet mange penge. Summen
føles måske ekstra stor for de husstande som
ikke benytter sig af legeredskaberne. Men på
den anden side er en forfalden legeplads også
et dårligt signal til evt. nye beboere på Storhøj.

Det ekstraordinære bidrag er en nødvendig
investering i trivsel og miljø for os alle.

Hvorfor er kontingentet højere i år?

Udvalgene ser nu således ud:
Vedligeholdelsesudvalg Palle Eli Jensen, Robert Stensgaard, Helmer Kemp Andersen,

Lance D’Souza, og Else Dombernowsky.

Festudvalg Birgit Stensgaard, Aage Jørgensen, Margrete Blomgren,
Børge Helmer, Søren Svenningsen og Alice Hinge.

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

Børneaktivitetsudvalg Linda Svenningsen, Lisbeth Alnor, Dorte Svendsen
og Connie Hundsdahl.

Petanqueudvalg Britta Marie Hansen og Mogens Eskildsen.

Legepladsudvalg Mette Bruun, Peter Hahn, Ebbe Thue Poulsen og Karsten Hinge.

k) Eventuelt.
Der blev ønsket både for- og efternavn på de personer, der omtales i Storhøj Nyt,
da ikke alle kender alle.

Referent: Alice Hinge

Formand: Jens Andresen, S 6
Kasserer: Børge Helmer, S16
Alice Hinge, S30

Connie Hundsdahl, E7
Michael Svendsen, Mo1
Peter Dernert, E5

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:


