
 50 April 2006

STOR HØJ Be bo er fore ning

arf tyN

Ind kal del se til gen eral for sam ling i
Stor høj Be bo er fore ning

torsdag den 27. april 2006 kl. 19.30

i Mår slet Sog ne hus

Dagsorden (ifølge vedtægtemes § 8):

a) Valg af diri gent
b) For mand ens be ret ning
c) Frem læg gel se af det re vi dere de regn skab til god ken del se
d) Ud val ge nes be ret nin ger
e) Ind kom ne for slag
f)  Frem læg gel se af bud get, fast sæt tel se af kon tin gent,
    ind mel del ses ge byr og fri gørel ses be løb
g) Valg af fire be styrel ses med lem mer
h) Valg af re vi sor og re vi sor supple ant (Mo gens Eskild sen & Ste en Mik kel sen)
j)  Ned sæt tel se af ar bejds ud valg
k) Even tu elt

NB: husk at med brin ge fuld mag ter til brug ved af stem nin ger!

Fore nin gens ved tæg ter kan du fin de på Stor højs hjem me si de: www.stor ho ej.dk
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Ved li ge hol del ses ud val get
For årets ved li ge hol del ses ind sats på fæl le sare a ler ne fin der sted 

lør dag den 6. maj kl. 13-16

10.04.06

Det er ud val gets vur dering, at de tre ti mer vil
være til stræk ke ligt til at løse de påtræn gen de
op ga ver, un der for udsæt ning af, at der bli ver et 
stort frem mø de. Men det bli ver næp pe et pro -
blem ef ter den lange vin ter og det kol de for år, -
be ho vet for at kom me ud af hu ler ne og se med -
men ne sker og del ta ge i hø jens fæl lesliv må
være stort!

Der er føl gen de op ga ver: Bræn de næl der ne
langs kan ter ne skal slås, og træ er og bu ske, der 
ra ger for langt ud, skal klip pes til ba ge. Bæn ke -
ne skal klar gøres til brug. Bålp ladsen skal ren -
ses op ef ter val borg safb ræn ding. Frugt træ er -
ne skal ple jes og evt. skæres til ba ge. Pe tan qu e -
ba nen skal ren ses og klar gøres til kom men de
dy ster. Med mere ...

Der er des uden ta le om etablering af nyt pit -
stop med bænk ved sti en fra Bak ke lod den til
bålp ladsen.

Man an mo des som sæd van ligt om at med -
brin ge hen sigts mæs si ge red ska ber: tril le børe,
spa der, ri ver, ør ne næb, osv. Og der bli ver selv -
føl ge lig brug for al le dis po nible bu skryd dere
etc.

Der vil bli ve pau seret, så man i mun tert lag
kan for dy be sig i en øl og/el ler en vand på fæl -
les ska bets reg ning. 

Hvad an går skræn ten og for to vet ved post -
kas sen, så er der jo en sær ord ning, - den ne op -
ga ve lø ses i år af Kær lod den-be bo er ne, dog på 
et an det tids punkt. Flem ming Nør gaard står
for or ga ni serin gen.

I øv rigt kan ud val get op ly se:

• at der har været en del kla ger over
vov-vov-høm-høm’er;

• at der er ret tet hen ven del se til kom mu na -
le ska de dyr seks per ter vedr. muld var -
pepla gen især på bold ba nen;

• at der un der alle om stæn dig he der vil bli -
ve etableret en ord ning, hvor vil lig lo kal
ar bejds kraft spre der muld var pe skud for an 
vores plæ ne klip per mand.

Ved li ge hol del ses ud val get

Ved li ge hol del ses ud val get: 
Pal le Eli Jen sen, Lis bet Thoren dahl, Mi cha el
Svend sen, Lan ce lot D'Sou za, Else Dom ber -
now sky og Aage Jør gen sen (kon takt per son til
be styrel sen)

Sankt Hans ud val get:
Tove Kemp An der sen, Ali ce og Kar sten Hin ge,
Jens An dre sen, Jens Birk Lauridsen og Christi -
an Iver sen

Bør ne ak ti vi tet sud val get:
Lin da Sven nings en, Lis beth Al nor, Dor the
Svend sen og Con nie Hunds dahl (kon takt per -
son til be styrel sen)

Pe tan qu eud val get
Brit ta Han sen og Mo gens Eskild sen

Le gepladsud val get:
Jens An dre sen, Ej nar Jes per sen, Kar sten Hin -
ge og Pe ter Hahn. Kon takt per son til be styrel -
sen: Lin da Sven nings en

Som mer festud val get:
Dor the og Mi cha el Svend sen, Astrid Bruun
Be rtel sen og Jens Brünings-Han sen. 
Kon takt per son til be styrel sen: Bo dil Las sen

Kul tur turud val get:
Karen og Jens Birk Lauridsen, Bir git og Ro bert
Stens gaard, Mar gre te Blom gren og Aage Jør -
gen sen

Ud valg i Stor høj Be bo er fore ning
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Vi sam les ved Rå sted Kir ke (nord vest for Ran -
ders, nær mo tor ve jen) kl. 9.40. Her be fin der
sig som be kendt nog le af mid de lal derens for -
nem ste kalk ma leri er fra
ro mansk tid, som vi vil
bese un der kyn dig vej led -
ning. 1)

Næ ste sta tion på turen
er vi kin ge bor gen Fyr kat,
der lig ger i ud kan ten af
Ho bro 2).

Fyr kat er byg get ef ter
“trel le borg mo del”, med
ring vold 120 m i ind ven -
dig di a me ter og med 16
ka ser ne byg nin ger for delt
på fire kar re er. Et re kon -
stru eret hus kan be ses.

Fro ko sten ind ta ges som
sæd van ligt i det grøn ne,
nem lig i de stærkt ku pere -
de Bramslev Bak ker på
nord si den af Mari a ger
Fjord 3), et af Øst jyl lands
smuk ke ste land ska ber
med en enestå en de ene -
bær-be voks ning. Vi ta ger
en fod tur rundt i bak ker -
ne, bl.a. med stop ved
Hjer rits dal Van dmøl le (fra
1800-tal let), der får sin ener gi fra den stort set
ure gu lere de Vals gård Bæk.

Så går turen vi dere rundt om fjor den til
Mari a ger, hvor vi bl.a. skal be sø ge Klo ster kir -
ken, op ført li ge ef ter 1450 i til slut ning til et bir -
git ti ner klo ster, hvis sid ste rest fun gerer som
dom mer kon tor. 

Der ef ter er der kaf fe, og til sidst be sø ger vi
Mari a ger Mu seum 4). Turen kan af run des med
en slen tre tur i ro ser nes by el ler med et be søg

på Dan marks Salt cen ter 5), et
ak ti vi tets sted for voks ne og
børn i al le ald re, bl.a. med
svøm me bas sin.

Fro kost og kaf fe/te med læk -
ker ka ge med brin ges. Under -
vejs kan der bli ve ta le om en -
tréud gif ter, hvor vi na tur lig vis
for sø ger at op nå grup pera bat
(og evt. pen sio ni stra bat). Der
kan og så bli ve ta le om gui de -
ho norar m.v. 

Til mel ding: 
Se nest søn dag 7. maj kl. 15.07
til Bir git og Bob Stens gaard,
Stor høj vej 24 (8627 4306).

Som sæd van ligt vil ud val get
der ef ter læg ge de sid ste brik ker 
på plads og om de le den nøj ag -
ti ge plan med bro churer og an -
det ma teri a le til de til meld te.

Og som sæd van ligt vil kør -
slen fore gå i så få bi ler som mu ligt.

Karen og Jens Birk Lauridsen - Mar gre te Blom gren

og Aage Jør gen sen - Bir git og Bob Stens gaard

For årets kul tur tur 
af hol des (som med delt via hjem me si den) 

søn dag den 21. maj 2006 
til tre kan ten Ran ders, Ho bro, Mari a ger

1) www.aaa.dk/aaa/nord by_raa by_raa sted-5.pdf

2) www.syd him mer lands mu seum.dk/fyr kat/for si de.htm

3) www.na tur turist.dk/bramslev/bak ker.htm

4) www.mari a ger mu seum.dk

5) www.salt cen ter.com/in dex.php
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Re ferat af Be styrel ses mø de
den 16. marts 2006

Til ste de: Bør ge Hel mer
Con nie Hunds dahl
Aage Jør gen sen
Bo dil Las sen
Su san ne D'Sou za
Lin da Sven nings en
Fra væren de: Bo dil Las sen

1. Gennem gang af re ferat fra mø det 1. no vem ber 2005:

De fle ste be rør te punk ter i re fera tet gen op ta ges hér. Det
ned sat te ud valg vedr. ba sket ball ba ne på fæl le sare a let har
end nu ikke af slut tet sit ar bej de. I den ne for bin del se rap por -
tere des om et ju le ar ran ge ment, der løb ud i san det, og et
vel lyk ket vejr be gun sti get fast e lavn sar ran ge ment.

2. Øko no mi m.v.:

Bør ge med del te, at med lem stal let p.t. er 53 og giro be hold -
nin gen 30.600 kr. En ræk ke ude stå en de for drin ger skal af -
reg nes før gen eral for sam lin gen. Poul Splids med lems skab
modsvarer den sti-leje, han ikke op kræ ver. Bo dil skal kon -
tak te ny til kom ne be bo ere i Æ-om rå det. Den kom men de
be styrel se skal ori en teres om, at af ta len med Jens An der sen
skal for ny es, og at det til kom mer os at fjer ne muld var pe -
skud før græsslå ning.

3. Tra fik for hold:

Con nie hav de hos År hus Po li ti fået af klaret et par punk ter
(jf. fore gå en de re ferat). Rul le spær rer er ikke po li ti god kendt. 
Blom ster kum mer kan evt. god ken des som fart dæm pen de
for an stalt ning, hvis fore nin gen frem læg ger for slag her om.
Sneryd ning vil ikke ud gøre no get pro blem i så fald.

4. Ved li ge hol del se:

Ud val get er så småt i gang med at for bere de for år sind sat -
sen. I for læn gel se af efter årets ind sats er der ble vet plan tet
has sel bu ske i en bue ved bålpladsen. Den ne er fyldt op, og
der påreg nes Val borg saf ten-afb ræn ding.
Hvad an går de yder ste par cel lers til ba ge hol den hed med at
skære be plant nin gen til ba ge blev det be slut tet at se ti den
an, før vi gør et nyt for søg med kær lig he dens stær ke arm.

5. Gen eral for sam ling:

Den ne af hol des i Sog ne hu set den 27. april. Det til nær mel -
ses vis af slut te de regn skab blev sammen holdt med bud get -
tet. For bru get hav de over hele lin jen været mo derat. Man
be slut te de at fast hol de bud get tal le ne, med til fø jel se af en ny 
post på 5000 kr. til an skaf fel se af mo bi le ba sket ball-net
(med hen blik på an ven del se på "fla de" veje).
Af be styrel sen af går: Bør ge, Con nie og Aage. De to sidst -
nævn te øn sker ikke gen valg. Be styrel sen mø der med for -
slag til to nye med lem mer. 

Re ferat af Be styrel ses mø de 
den 1. no vem ber 2005

Til ste de: Bør ge Hel mer
Con nie Hunds dahl
Aage Jør gen sen
Bo dil Las sen
Su san ne D'Sou za

Fra væren de: Lin da Sven nings en

1. Gennem gang af re ferat fra mø det 15. au gust 2005:

De fle ste be rør te punk ter i re fera tet gen op ta ges hér. Det
ned sat te ud valg vedr. ba sket ball ba ne på fæl le sare a let har
end nu ikke af slut tet sit ar bej de.

2. Øko no mi:

Bør ge med del te, at kon tin gen tind be ta lin gen var af slut tet.
Fore nin gen har al drig haft så man ge med lem mer som nu. -
Græsslå nin gen var for lø bet til freds stil len de ef ter den lidt
sene re tablering af af ta len med Jens An der sen.

3. Som mer fest:

Den ne fik - be gun sti get af vej ret - et yderst vel lyk ket for løb.
Der var ble vet ned sat en grup pe til at tage sig af næ ste års
fest: Naja Hahn Hunds dahl, Con nie Hunds dahl, Pe ter
Hahn, Anna Lin de bo Leth og Jens An dre sen. - Man kon sta -
tere de, at fore nin gens næ ste ju bi læ um fal der i 2007.

4. Tra fik for hold:

    * Der var kom met svar på Con ni es hen ven del se til Po li ti et. 
Det fast slog ef ter at have be sig ti get for hol de ne på ste det:
    * der kan ikke etableres stri ber ved lod der nes ud løb i Stor -
høj vej - her gæl der ind i sku ta belt den al min de li ge re gel om
høj re vi gepligt;
    * over sigts for hol de ne ved Stor høj vejs ud løb i Hør retvej er
i over ens stem mel se med vej reg ler ne;
   * rum le stri ber kan ikke an be fa les;
    * hastig heds dæm pen de for an stalt nin ger kan for hand les. 

Be styrel sen gør med hen vis ning her til op mærk som på, at
bi ler m.v. på vej ned ad Stor høj vej har vi gepligt for bi ler m.v. 
fra lod der ne. Det te inde bærer dog næp pe, at man på lod -
der ne er fri ta get for at vise hen syn og agt på gi ven hed. -
Hvad an går over sigts for hol de ne ved ud kør slen fra Stor høj -
vej har po li ti ets be søg næp pe fun det sted i den "vær ste" gro -
tid. - Hvad an går hastig heds dæm pen de for an stalt nin ger, så 
vil be styrel sen spør ge til be tin gel ser ne i for bin del se med de
mu li ge me to der.

5. Ved li ge hol del ses ind sat sen 29.-30. nov.:

Frem mø det lør dag var mo derat, mens man ge var af hus om 
søn da gen. Vej ret var flot. Der blev efter be hand let langs
heg net mod mar ken og rundt om bold ba nen. Et par frugt -
træ er blev fæl det som led i for ny el ses plan. Der blev gjort
klar til plant ning af en kel te has sel bu ske i hjør net ved
bålpladsen [de er i skri ven de stund an kom met og ud plan -
tet]. Den ne blev pla neret (ar kæ o lo gi ske fund: en del me tal -
beslag m.v.) - og i øv rigt efter føl gen de fyldt op med nyt
materiale til afbrænding.
På for an led ning af Jens An der sen (græsslå nings fir ma et)
dis ku tere de vi muld var pe ak ti vi te ten. Vi må for ment lig leve
med den, men man kun ne en trere med et ungt men ne ske,
der så at sige ba ne de vej for ud for hver græsslå ning. Sa gen
tages op på senere møde.
Par cel ler ne ud mod fæl le sare a let - nog le af dem - er sta dig
me get til ba ge hol den de med at skære/klip pe be plant nin gen
til ba ge. Det gi ver pro ble mer (helt kon kret: ridser i lak ken),
hver ene ste gang der er be hov for at bru ge bil oppe på are a -
let; det var der i for bin del se med ved li ge hol del sen, men det
er der jo også al tid i for bin del se med f.eks. som mer fe sten og 
pri va te ar ran ge men ter. Mu lig he den for ind i vi du el
henstilling på blid og kærlig måde diskuteredes.

6. Kom men de mø der:

16. marts 2006 kl. 19.30 hos Bør ge. Bl.a. for bere del se af
gen eral for sam ling.

27. april 2006 gen eral for sam ling. Bør ge re ser verer lo ka le i
Sog ne går den.


