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STORHØJ Beboerforening

Referat af Generalforsamling
i Storhøj Beboerforening
den 14. april 2004

A) Valg af dirigent
Jens Birk Lauridsen blev udpeget som dirigent
og herefter blev Generalforsamlingen erklæret
lovlig.

B) Formandens beretning
Siden generalforsamlingen 2003 har bestyrel-
sen afholdt 6 møder, heraf de fleste på de på
det konstituerede bestyrelsesmøde aftalte tids-
punkter. Sjældent har hele bestyrelsen kunne
møde fuldtalligt op – således også her ved
generalforsamlingen i dag, hvor kun den halve
bestyrelse er til stede. Dette kunne godt give
anledning til bekymring om foreningen er i
stand til at fungere og om bestyrelsen er i stand
til at agere. Jeg deler dog ikke en sådan
bekymring. Tvært om viser det sig gang på
gang, at foreningens bestyrelse og foreningens
medlemmer i det hele taget godt gider. Man
gider godt give et nap med, man gider godt
gøre en indsats, hvis resultatet af indsatsen er
synlig og forekommer en umagen værd.

Når nu Storhøj-bebyggelsen er så præget af
aktive og initiativrige personer - har man da
brug for en forening? Kunne sociale
arrangementer ikke afholdes, fællesareal,

stier og skråninger ikke passes af ad hoc
nedsatte grupper? Grupper der opstår ved
”stemme dørklokke metoden” og nedlægges
når projektet er udført? Kunne bestyrel-
sesarbejdet ikke også være et projekt? I andre
dele af samfundet ændres organisationsfor-
merne i denne retning og det forløbne år 2003
har vist at ad hoc organiseringen fungerer
ganske glimrende både indenfor, og helt eller
delvis udenfor beboerforeningens regi. Jeg
finder det tjener alle Storhøjere bedst at være
åbne for forskellige organisationsformer og
ikke være for formalistiske. Omvendt er der et
behov for en stabil, vedvarende struktur, som
Grundejer- og Beboerforeningen. Forenings-
strukturen giver dels en social ramme og dels
giver den et vist økonomisk råderum til at
bakke op om støtteværdige initiativer.

Hvad økonomien angår, så vedtog sidste års
generalforsamling en ekstraordinær kontin-
gentforhøjelse grundet plæneklipperens for-
svinden. Denne lidt upopulære beslutning har
ikke ført til et fald i medlemsskaren, mens den
omvendt førte til den tilsigtede stigning i
foreningens kassebeholdning. Bestyrelsen fo-
retog ved sit første møde efter generalfor-
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samling følgende beregning: Udgifterne til
forsikring og aflønning af plæneklipper-dreng
koster ca. 5.000,- årligt. Afskrivning og repa-
rationer af plæneklipper ansloges til 4.000,-
årligt. Benzin og olie forbrug ansloges til ca.
500,- årligt i alt ca. 9.500,-

En forespørgsel til anlægsgartner Aagaard
betød, at vi besluttede ikke at købe en
plæneklipper, men i stedet i 2003 forsøge at få
foretaget plæneklipning hver 14. dag af ham.
Vi opsagde Beboerforeningens forsikring og
kan nu konstatere, at klipningen har kostet
foreningen i alt 8.250,-. Vi finder derfor, at der
er tale om en for os ikke blot økonomisk, men
også sikkerhedsmæssigt god løsning og vil
foreslå generalforsamlingen at fortsætte ord-
ningen i 2004-sæsonen.

De betænkeligt farlige legeredskaber blev i
2003 ved en stor og flot indsats sat i stand. Der
er mange navne der skal nævnes i denne
forbindelse, hvor Peter, Karsten, Mette, Ebbe,
Connie og Alice blot er nogle af dem.
Renoveringen stod i beskedne 5-6.000,- et
beløb vi finder godt givet ud, og indsatsen igen
et udtryk for den vilje der er blandt fore-
ningens medlemmer til at tage fat når det
gælder.

Et friskt initiativ kom i efteråret 2003 fra
Aage Jørgensen, der supplerede hans egen
husstands kassebeholdning med indsamling af
udtømte Bacardi-flasker omkring Storhøj.
Denne indtægt var skattefri, hvorfor Aage godt
turde fremlægge kvantitive mål for sine ind-
samlinger – en 25 stykker blev det vist til. Da
arbejdet så at sige belønnede sig selv, anser vi
ikke Aages indsats som økonomisk støtte-
værdig, men vi takker dog for hans indsats – og
ikke mindst for de tankevækkende indlæg på
Storhøjs debatside.

Også i den anledning en stor ros til de
mange bidragydere og til Børge for hans
utrættelige indsats med at holde hjemmesiden
ajour og få lagt tanker ud næsten inden de er
tænkt. Også historiegruppen har været meget
aktive på hjemmesiden – og der vil komme
endnu mere herfra, forstår jeg.

Et andet frisk initiativ i det forløbne år kom
fra Alice og Karsten med et orienteringsløb i
Skoven. Flemming Nørgaard har lavet et flot
nyt orienteringskort, der kan købes for en
10’er hos undertegnede. Arrangementet var
ikke så godt besøgt som det havde fortjent,

men de der var med havde en dejlig dag og var
meget glade for initiativet.

Foreningens forårsfest kan ikke mere finde
tilstrækkelig opbakning og vil måske engang få
en renæssance, ligesom Storhøj-udflugterne i
slutningen af august. Hvem ved. Sommer-
festen på fællesarealet var atter en dejlig og
festlig begivenhed, som det stående udvalg er
ved at produktudvikle. Vi glæder os – og skriv
den 21. august i jeres kalender.

Afslutningsvis en hel særlig tak til Else og det
samlede vedligholdelsesudvalg, som i det
forløbne år med stort humør og energi har fået
skik på hegn og hække. Stierne står nu for tur,
så 15. og 16. maj skal der knokles.

År 2003 var således et godt og roligt år og vi
ser med fortrøstning mod fremtiden.

Formandens beretning blev godkendt uden
indsigelse.

C) Fremlæggelse af det
reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt.

Det blev forinden præciseret at der fremover
ikke skal hensættes til stileje, idet der reelt ikke
har fundet betaling sted.

D) Udvalgenes beretninger
Vedligeholdelsesudvalget
� Skrænten blev ordnet af ”Moselodden” –

samt Else Dombernowski. Foråret 2004 vil
det blive ”Englodden” der forestår
arbejdet idet dette vil gå på tur.

� Else Dombernowski bemærkede følgende:

– ønsker gødning af boldbanen
foretaget af gartneren

– ønsker istandsættelse af
buskrydder

– teltgulv ønskes udvidet med
yderligere areal

– henstilling om rensning af
rendestene

– rengøring af møbler på fællesareal
bør foretages

� Mogens Eskildsen bemærkede følgende:
– Der bør aftales ordning af

cykelstiarealet

Det blev efterfølgende bemærket at der er
indkøbt ny buskrydder.
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Festudvalget
Har status somadhoc-udvalg ogerpt. i dvale.

Det specielt nedsatte ”Sommerfestudvalg” har
ansvaret for sommerfesten.

I år er det den 21. august.

� Niels Jørgen Thorendahl bemærkede
følgende:
– der er ikke samme opbakning om

fælles/sociale arrangementer som
tidligere. Fremover bør der kun
være et årligt arrangement:
sommerfesten.

Skt. Hans udvalget
� Mogens Eskildsen bemærkede

følgende:
– 30. april 19.30 satses der på at

lave afbrænding af bålet.
Sct. Hans aften afvikles som sædvanlig.

Petanque udvalget
Der var sidste år 20 deltagere til den årlige
turnering. Igen i år bliver der turnering – mere
om dette senere.

Børneaktivitetsudvalget
Der var ingen til stede fra udvalget.

Lejepladsudvalget
� Karsten Hinge bemærkede følgende:

– Svævebane, gyngestativ samt
vippe er repareret

– Petanquebanen trænger til at blive
istandsat

Vedr. aktiviteterne i klubberne henvises til
hjemmesiden www.storhoej.dk, hvor der er en
udførlig gennemgang.

E) Indkomne forslag
Bestyrelsen havde de følgende forslag:

1. Der etableres rumlestriber for enden
af Storhøjvej imod Hørretvej med
henblik på at sætte ind imod den for
høje hastighed på Storhøjvej samt for
at skabe bedre trafikale forhold i
krydset imod Hørretvej.

Forslaget blev vedtaget.

Anders Høyer foreslog at der blev sat
”hajtænder” på Storhøjvej for at
markere vigepligten.

Det blev vedtaget at arbejde videre
med forslaget.

2. Etablering af betongulv på
boldbanerne i et 9 x 9 meter felt.

Det blev vedtaget at der arbejdes
videre med forslaget.

F) Budget, kontingent, indmeldelses-
gebyr og frigørelsesbeløb
De følgende takster blev vedtaget:

Frigørelsesbeløb Kr. 0,-
Kontingent Kr. 400,-
Indmeldelsesgebyr Kr. 0,-

Det blev bemærket at evt. gave fra grund-
ejerforeningen fremover bør indgå i budget
somengave, idetden repræsenterer enværdi.

Budget blev herefter godkendt.

G) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var: Alice Hinge, Connie Hundsdahl
og Børge Helmer.

Alice Hinge ønskede ikke genvalg.

Herefter blev Tina Andersen, Moselodden 8
samt Lisbeth Petersen, Kærlodden 10 bragt i
forslag.

Efter kampvalg blev de følgende valgt:

Tina Andersen 27 stemmer
Connie Hundsdahl 26 stemmer
Børge Helmer 22 stemmer
Lisbeth Petersen opnåede ikke valg med 15
stemmer.

Bestyrelsen består herefter af:
Jens Andresen (formand),
Børge Helmer (kasserer),
Michael Svendsen,
Peter Dernert,
Tina Andersen og
Connie Hundsdahl.

H) Valg af revisor og revisorsuppleant
Mogens Eskildsen og Steen Mikkelsen blev
genvalgt

I) Nedsættelse af arbejdsudvalg

Vedligeholdelsesudvalg
Helmer Kemp Andersen og Robert Steens-
gaard ønsker ikke genvalg.
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I stedet indtræder Lisbet Thorendahl samt
Aage Jørgensen.

Udvalget betår herefter af:
Lisbet Thorendahl, Aage Jørgensen, Palle Eli
Jensen, Lancelot D"Souza, Else Domber-
nowsky og Michael Svendsen.

Festudvalget
Festudvalget nedlægges – i stedet vil Som-
merfestudvalget på næste Generalforsamling
blive oprettet permanent .

Skt. Hans udvalget
Udvalget fortsætter og består af:
Tove Kemp Andersen, Kirsten og Mogens
Eskildsen, Jens Birk Lauridsen, Knud Ramian
og Christian Iversen

Børneaktivitetsudvalget
Udvalget fortsætter og består af:
Linda Svenningsen, Lisbeth Alnor, Dorthe
Svendsen og Connie Hundsdahl.

Petanqueudvalget
Udvalget fortsætter og består af:
Britta Hansen og Mogens Eskildsen.

Lejepladsudvalget
Udvalget fortsætter og består af:

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

J) Eventuelt

� Anders Høyer redegjorde for
mulighederne vedr. etablering af trådløst
net i Storhøj. Det blev vurderet at det ikke
kan anbefales at arbejde videre med
ideen.

� Calle Larson ønskede mere åbenhed
omkring klubberne så de ikke fremstår så
lukkede, samt flere tilbud til seniorer.

� Lisbet Thorendahl opfordrede til at
interesserede melder sig til aktiviteterne
under Mårslet Naturpatrulje

� Robert Steensgaard bemærkede at
Klubberne ikke burde fremstå så lukkede
selvom der var rent praktiske årsager til at
ikke alle ville kunne modtage nye
medlemmer.

� Lisbet Thorendahl bemærkede at der
kunne være rimelige årsager til at klubber
måtte fremstå som lukkede.

� Carl Gerhard Lichtenberg Crone
henstillede til at der ikke benyttes
motorplæneklipper på fridage.

Referent: Peter Dernert

Kulturtur 2004

I år går turen til Silkeborg.
Sæt kryds i kalenderen ved søndag den 20. juni

www.storhoej.dk - altid aktuel!


