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STOR HØJ Be bo er fore ning

arf tyN

Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med -
lem mer var rep ræ sen teret, her af 0 fuld mag ter.

a) Valg af diri gent
Aage Jør gen sen blev valgt.

b) For mand ens be ret ning
Grun det for mand ens ind i spo si tion af gav be -
styrel ses med lem Hen rik Munk Eb be sen årets
be ret ning..

 Der hen vi ses i øv rigt til be styrel ses mø dere -
fera ter, som er til gæn ge li ge på hjem me si den
www.stor ho ej.dk

Årets op ga ver:
Be styrel sen har gen nem året ar bej det med føl -
gen de op ga ver.

• Op ret tel se af et ung doms ud valg.
Ud val gets for mål skul le være at etablere
ak ti vi te ter, der kun ne til træk ke hø jens
unge.
� Re sul tat er fore lø bigt at der står en

åben in vi ta tion til rå dig hed for de unge 
om etablering af så dant ud valg, og be -
styrel sen er ger ne fød selsh jæl per, men
ini ti a ti vet skal kom me fra de unge selv

(el ler de res for æl dre, som kan skub be
ven ligt men be stemt bag på)

• Kunst klub for børn og unge.
� Hen vi ses til oven nævn te ung doms ud -

valg

• Byg ning af shel ter og bålplads på
fæl le sare a let.
� Hen vi ses til oven nævn te ung doms ud -

valg

• For søg med fart dæmp ning på Stor -
høj vej og Hør retvej
� Hør retvej: For ny et hen ven del se til

po li ti men uden held. Det la der sig
ikke gøre pt at over ta le dem til at
etablere no gen form for re gu lering.

� Stor høj vej: Det te for slag fal der grun -
det ved li ge hol del se af evt blom ster -
kum mer, el ler an den form for
for hin dring vi måt te etablere for at
tvin ge bi li ster ud i en zig zag rute med
ned sat fart til føl ge.

� Så husk nu at bede jeres gæ ster og
hånd vær kere om at køre ro ligt på ve -
jen af hen syn til vores børn!

Re ferat af gen eral for sam ling
i Storhøj Be bo er fore nin g
den 19. april 2007
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• Etablering af ba sket ball kur ve på ve -
je ne og/el ler på bold ba nen.
Be styrel sen har ar bej det med en ide om at 
etablere en 9 x 9 m fli se be læg ning på fæl -
le sare a let som sam ti dig kun ne tje ne som
under lag for fest tel te.
    Da vi vur derer at vi ikke selv kun ne
mag te den ne op ga ve har vi ind hen tet til -
bud fra an lægs gart ner, som ly der på
50.000 kr.
� Re sul ta tet er, at be styrel sen vur derer

det  til at være for dyrt, og har der for
for ka stet for sla get. Be styrel sen op for -
drer ung doms ud val get el ler an dre til at 
stil le kon kre te, al ter na ti ve for slag.

• Fæl les fod bold hver tirs dag af ten kl 19:30
på bold ba nen.
� STOR suc ces!

An dre sa ger under vejs:
En ræk ke ”øv ri ge sa ger” har været be hand let
under vejs.

• Byg ge dis pen sa tio ner
Be styrel sen bli ver ind imel lem fore spurgt
om vi har ind ven din ger mod dis pen sa tion
for over skri del se af byg ge li ni er.
� Be styrel sen har dis ku teret, hvor vidt vi

skul le have en hold ning til det te, og
kom frem til, at det vil vi ikke blan de
os i. Dels sor terer så dan ne sa ger un -
der Grun de jer fore nin gen, og dels er
det na bo er nes an svar at gøre ind si gel -
ser.

Hegn mod fæl lessti er

• Nord øst
� Det stri de slå en-hegn mod mar ken

langs den nor døst li ge sti gror en kel te
ste der ud over sti en og van ske lig gør
pas sa ge. Hvad stil ler vi op med det?
Hvis er heg net? Må vi bare fæl de det?
Det er et gam melt mark skel og til hører 
som så dan ik ke rig tigt no gen (ud o ver
dyre ne og fug le ne). Der for be slut ter
be styrel sen, at vi ger ne må be -
skære/ned skære det i sam råd med na -
bo er ne. Lin da under sø ger lov lig he den 
her af hos kom mu nen.
    Den halv år li ge ved li ge hol del ses ind -
sats på fæl le sare a ler skal om fat te til ba -
ge skæring af heg net mod den ne sti.

• Fæl le sare al
� De få grun de jere, der ikke over hol der

for plig tel ser ne til at til ba ge skære eget
hegn ud gør et pro blem for den frie
fær den på fæl le sare a ler ne.
    Be styrel sen vil i for nø dent om fang
og ef ter gen ta gen hen ven del se til de
for ma ste li ge og ef ter mo den over ve jel -
se be stil le en gart ner til at fore stå en
til ba ge skæring, og efter føl gen de sen de 
reg nin gen til den ”skyl di ge” grun de -
jere.

• ”Stor højs Historie”, 
Et par ini ti a tiv ri ge med lem mer sat te sig for 
at ud gi ve en bog om hø jens historie, og
fore spurg te i den for bin del se om be styrel -
sen vil le stil le med en garan ti til dæk ning
af tryk ke om kost nin ger ne. 
� Be styrel sen fandt at det te var et rig tigt

godt ini ti a tiv, og har der for støt tet pro -
jek tet med en garan ti sum. Alle hæf ter
er imid ler tid ble vet solgt, og garan ti en
er der for ikke ble vet ind fri et. Til lyk ke
med det.

Til slut tak for det store en ga ge ment som de for -
skel li ge ud valg lig ger for da gen, og ikke mindst
tak til alle jer som del ta ger i ar ran ge men ter ne.
Uden den ne ild hu og inter es se, vil le Stor høj jo
blot syg ne hen til no get der lig ner et hvert an det
vil la kvar ter… og det vil le jo være en stor skam.

For mand ens be ret ning blev god kendt, ef ter en
kort dis kus sion om det ær ger li ge i at det fin des
umu ligt at etablere fart dæmp ning og ba sket -
ba ner. 

c) Frem læg gel se af det re vi dere de regn skab
Bør ge Hel mer frem lag de det re vi dere de regn -
skab, som pr. 31.3.2007 ba lan cere de med kr.
28.982,61. Med 52 kon tin gent be ta len de med -
lem mer hav de ind tæg ten været kr. 20.829,55,
mens ud gif ten an drog kr. 19.681,83 (hvor der
var bud get teret med kr. 29.500,00). Regn ska -
bet blev god kendt.

d) Ud val ge nes be ret nin ger
Ved li ge hol del ses ud val get
Ud val get har af holdt – med suc ces – to ar ran -
ge men ter med stort frem mø de, og har i øv rigt
egen hæn digt plan tet en ræk ke træ er øverst på
fæl le sare a let.
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Det kom men de år er der lige le des plan lagt 2
ar ran ge men ter, hvor af det før ste lø ber af sta -
be len den 12.-13. maj 2007. Al le ”vå ben føre”
med lem mer be des mø de op til en hyg ge lig dag 
i fæl les ska bet go de sag.

Tur nus med ved li ge hol del se af skræn ten
ved fo den af Stor høj vej fort sæt ter. I år er det
Bak ke lod dens tørn.

Skt. Han sud val get
Det tra di tions ri ge ar ran ge ment for lø bet på
smuk ke ste vis. Man plan læg ger at gen ta ge suc -
ce sen i år.

Husk og så Val borg af ten den 30 april, hvor
der er gen eral prø ve på bå lafb ræn ding på fæl -
le sare a let kl 19:00.

Bør ne ak ti vi tet sud val get
Ju le ar ran ge men tet var en stor suc ces med 22
del ta gere inklu si ve børn og kvin der (var der
no gen mænd?)

Fast e lavn lige le des en suc ces med 25-30
del ta gere – man ge små børn.

Pe tan qu eud val get
Sid ste års vin dere blev Erik Ager birk og Ali ce
Hin ge. Ud val get lo ve de, at der også i år vil bli -
ve ar ran geret stor høj me ster skab i den ne ædle
sport. Sed del her om bli ver ud sendt.

Le gepladsud val get
Fore står lø ben de ved li ge hol del se af le gered -
ska ber ne. Dog var in gen til ste de på gen eral -
for sam lin gen.

Kul tur tur-ud val get
For trin lig tur i 2006 til Mari a ger Fjord med
mas ser af regn vejr. Ud val get lo ver sol skin i år
hvor turen den 10/6 går til Vend sys sel hvor
bl.a. Jets mark Kir ke skal be ses.

In gen be ret ning fra de øv ri ge ud valg:

� Bi o gra fud val get
� Lit tera tur kredsen
� Bog klub ben
� Histori e grup pen
� Stor høj hjem me si de
� Ma lek redsen
� Spi se klub ber
� Som mer festud val get – ud over at det

var en god fest!

e) Ind kom ne for slag
For slag om op ret tel se af 2 nye ud valg, et Dræ -
bers negls-Dræ ber-Ud valg, og et Gara ge salgs-
Ud valg, se punkt i.

f) Frem læg gel se af bud get
Bud get tet blev frem lagt med uæn dret kon tin -
gent og et under skud på 3.275,- kr.

Der blev stil let for slag om for hø jel se af kon -
tin gent til kr 450,- per år, grun det for ven te ligt
øge de ud gif ter til bla fæl les dræ bers negls be -
kæm pel se, og dels på grund af det uhold bare i
at bud get tere med under skud som jo uvæ ger -
ligt vil tære på ka pi ta len.

Bud get-for hø jel sen blev ved ta get og kon tin -
gen tet fast sat til kr. 450,- med 12 stem mer for.

g) Valg af tre be styrel ses med lem mer
Ikke på valg: Bør ge Hel mer, Lars Ve ster gaard
An der sen, Hen rik Munk Eb be sen. På valg:
Lin da Sven nings en, Bo dil Las sen, Su san ne
D"Sou za. 
Gen valgt blev: Lin da Sven nings en, Bo dil Las -
sen. Ny valgt blev: Kir sten Hou man Mag nus -
sen.

h) Valg af re vi sor og re vi sor supple ant
Gen valgt blev: Mo gens Eskild sen og Ste en
Mik kel sen.

i) Ned sæt tel se af ar bejds ud valg
Ved li ge hol del ses ud valg
Pal le Eli Jen sen, Lis bet Thoren dahl, Aage Jør -
gen sen, Else Dom ber now sky, Lan ce lot D'Sou -
za.

Sct. Hans-ud valg
Ali ce Hin ge, Kar sten Hin ge, Jens An dre sen,
Jens Birk Lauridsen, Ire ne Mih len dorf Ther kel -
sen, Åge Jør gen sen, Mar gre te Blom gren.

Bør ne ak ti vi tet sud valg
Lin da Sven nings en, Lis beth Al nor, Dor the
Svend sen, Con nie Hunds dahl.

Pe tan qu eud valg
Brit ta Han sen, Mo gens Eskild sen.

Le gepladsud valg
Kar sten Hin ge, Jens An dre sen, Ej nar Jes per -
sen, Pe ter Hahn.

Kul tur tur-ud valg
Karen og Jens Birk Lauridsen, Bir git og Ro bert
Stens gaard, Mar gre te Blom gren og Aage Jør -
gen sen.
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Som mer festud valg (ned sat ved som mer fe sten 
2006)
Kir sten Hou mann Mag nus sen, Anne Lin de bo
Leth, Jens An dre sen, Ire ne Mih len dorf Ther -
kel sen, Lars Ve ster gaard An der sen.

Dræ bers negls-Dræ ber-Ud valg (nyt)
Bør ge Hel mer, Mar gre te Blom gren, Bo dil Las -
sen,
Kig al lere de nu på hjem me si den for de før ste
til tag fra det te ak ti ve ud valg.

Gara ge salgs-Ud valg (nyt)
Ire ne Mih len dorf Ther kel sen, Lars Ve ster gaard 
An der sen, Lis beth Pe der sen, Bo dil Las sen.

Der vil for ven te ligt bli ve ar ran geret et fæl les
gara ge salg på hø jen, hvor vi kan ”byt te” kle -
no di er. Det te skal gi ve en kær kom men an led -

ning til at få ryd det op på lof ter, kældre og
gara ger. Det vil for ment ligt bli ve ko or di neret
med TMG’s store lop pe mar ked, så even tu el le
re ster kan gå til den ne go de sag.

j) Even tu elt
In tet.

Her ef ter tak ke de diri gen ten de nu for hen -
væren de be styrel ses med lem mer. Be styrel sen
tak ke de diri gen ten for hans suc ces med at hol -
de ri me lig ro og or den på for sam lin gen. 

Fore nin gen var vært for en bid brød, en øl og
lidt hyg ge-snak.

Der er kon sti tu eren de be styrel ses mø de hos
Bo dil Las sen, Æble heg net 2, den 1. maj 2007
kl. 19:30

Bud get 2007-2008

Perio de 1.4.2007 til 31.3.2008

Ind tæg ter
Kon tin gent 53 par cel ler à kr. 450 23.850,00
Ren ter 25,00

I alt 23.875,00

Ud gif ter
Gen eral for sam ling 2.000,00
Ar ran ge men ter 5.000,00
Ved li ge hol del se af fæl le sare al 16.000,00
Di ver se (kon tor, ga ver, mø der, MF-kon tin gent) 2.500,00

I alt 25.500,00

Under skud 1.625,00

Vær med i be kæm pel sen af dræ bers neg le
Som om talt i re fera tet ved tog gen eral for sam lin gen, at vi skal for sø ge at dæm me op for sneg -
le nes hær gen i vore ha ver. I en rund sendt e-mail har vi op for dret til at mel de til ba ge med en
til ken de gi vel se af jeres ind stil ling til pro ble met.
Hvis I end nu ikke har svaret, så send snarest mu ligt en e-mail til bh@bor ge-hel mer.dk
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Kulturtur 2007, søndag den 10. juni. 
 

Kære Storhøj’ere  

Så er det atter tid til at tilmelde sig den populære kulturtur, der i år går til Vendsyssel. Der vil 
som sædvanligt blive budt på både natur- og kulturoplevelser, samt masser af socialt samvær. 

Turen går først gennem Store Vildmose. Det meste af mosen er i 
dag opdyrket, men vi får et flot udsyn over de 105 hektarer 
oprindelig højmose i områdets vestlige udkant, når vi kører ad den 
snorlige vej, der forbinder de udstykkede gårde. 

Jetsmark Kirke nær Pandrup er berømt for sine kalkmalerier fra 
1474. Vi får en gennemgang af en virkelig kender: den lokale 
sognepræst, Michael Berg. 

Frokosten indtages på kirkebakken i Tise. Herfra har vi en 
enestående udsigt over den tidligere Ingstrup sø til bakkeøerne ved 
Saltum. Maden bliver krydret med en forelæsning om 
stenalderhavet. 

 

Vendsyssels malerkunst er rigt repræsenteret i 
den moderne Kunstbygning i Vrå. Vort 
”bysbarn”, Svend Engelund, har egen sal, hvor 
dog også adskillige andre kendte malere er 
repræsenteret: Johannes Hofmeister, Poul 
Ekelund, Arne L. Hansen, Poul Anker Bech 
m.fl.  Vi har rekvireret professionel rundvisning 

Efter kaffepausen er der endnu et par tilbud, 
før vi skilles:  

Vrå Kirke med kalkmalerier fra ca. 1515, (bl.a. 
af en luthspillende gris), og Vrejlev Kloster, et 
præmonstratensernonnekloster fra 1253, hvor 
klosterkirken og nordfløjen fra ca. 1500 er 
bevaret. 

 

Tilmeld dig nu, snarest og senest fredag den 1. juni kl. 20.07 til et af udvalgets 
medlemmer: 

Margrete & Aage Jørgensen, B.2, 8627 0537, aaj@langkaer.dk;  

Birgit & Bob Stensgaard, S.24, 8627 4306, robert@stensgaard.com;  

Karen & Jens Birk Lauridsen, Æ.3, 8627 2705, jensbirk@vip.cybercity.dk.  

De tilmeldte modtager supplerende materiale, kørselsfordelingsplan osv. Man må påregne en 
udgift på max. kr. 70 (entré og rundvisning i Vrå). 


