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STOR HØJ Be bo er fore ning

arf tyN

Re ferat af gen eral for sam ling
i Storhøj Be bo er fore nin g
den 23. april 2008

Ved navne op råb kon sta tere des, at 57 med -
lem mer var rep ræ sen teret, her af 7 fuld mag ter.

Dej ligt at se så man ge med lem mer. En sær -
lig vel kom men til de fem nye med lem mer, der
var mødt frem.

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

Diri gen ten kon sta tere de at gen eral for sam -
lin gen var lov ligt ind kaldt.

b) For mand ens be ret ning
Lars Ve ster gård be ret ter: 

“End nu et år er gå et. Ud val ge ne tri ves ved
bed ste kre a ti vi tet. 

Af årets op ga ver har det nye fi ber net fyldt en 
del. Vi ar bej der ak tivt på at få det rul let ud,
selv om det la der til at gå lidt trægt. I for bin del -
se ned grav ning af fi ber net vil vi for sø ge sam ti -
digt at få ned gra vet strøm kabler ne og få ud -
skif tet lys ma ster ne. Det er en træg ma ski ne vi
er op pe imod, hvor bå de kom mu ne og ener -
gi-sel ska bet er ind blan det. Vi for sø ger at lob by
mest mu ligt, for at det te skal kun ne la de sig
gøre. 

En an den op ga ve, der har fyldt, er tra fik ken
på og om kring Stor høj. Det har vist sig, at det

er van ske ligt at etablere tra fik dæmp ning på
Stor høj vej som re fereret på sid ste gen eral for -
sam ling. Lige le des vil po li ti et ik ke være med til
at etablere fart be græns ning på Hør retvej, for -
di der ef ter de res vur dering ik ke køres væ sent -
ligt for stærkt. 

Be styrel sen ar bej der lige le des på at næ ste
as falt be læg ning af Hør retvej bli ver ud ført i en
støj dæm pet as falt, for di den eks i steren de be -
læg ning - der for trin svist be nyt tes i land zo ne -
stø jer uri me ligt me get. 

En de lig er der sneg le be kæmp ning, som re -
fereres un der be hørigt ud valg se nere.”

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

Føl gen de spørgs mål fra sa len til for mand ens
be ret ning.

Su san ne Bug ge: 
Stil ler spørgs mål ved ved tæg ter nes punkt om
at vi skal vare ta ge be bo er nes inter es ser over for 
kom mu ne, amt og stat. Hvor for kan det ikke
lade sig gøre de to fore nin ger på hø jen kan slås
sam men?
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Per Dom ber now sky:
Und rer sig over at Be bo er fore nin gen (BF)
blan der sig i vej be lys nin gen, da det te må være
en sag for Grun de jer fore nin gen (GF).

Pal le Eli:
GF vare ta ger ude luk ken de sa ger ved røren de
vej og kloak.

Kir sten Hou mann:
Det er van ske ligt at slå dem sam men for di der
er tvun get med lem skab af GF.

Carl Ger hard Cro ne:
GF ta ger sig af hastig hed på Hør retvej.

Lene Ras mus sen:
Vi ri si kerer at sen de for vir re de sig na ler til kom -
mu ne og el-sel ska ber, så vi bør nok for sø ge at
ko or di nere vore kræf ter.

Else Dom ber now sky:
Fore slår rep ræ sen tan ter i hi nan dens be styrel -
ser.

Carl Ger hard Cro ne:
Gen eral for sam lin gens re fera ter er til gæn ge li -
ge, så BF bør være ori en teret.

Lan ce D'Sou za:
Kan BF vir ke lig be slut te no get på al les veg ne,
da ikke alle husstan de er med lem mer?

Ste en Mik kel sen:
Vi kan ikke be slut te at ly set skal sluk kes på Hø -
jen. Det er i sid ste in stans kom mu nen der be -
stem mer om de vil sluk ke ly set. Vi kan hø jst
ind stil le til kom mu nen om at sluk ke.

Ef ter en liv lig dis kus sion om for hol de ne blev 
for mand ens be ret ning god kendt.

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. 31.3.2008 ba lan cere de med kr.
26.099,30. Med 53 kon tin gent be ta len de med -
lem mer hav de ind tæg ten været kr. 22.950,
mens ud gif ten an drog kr. 26.099,30 (hvor der
var bud get teret med kr. 25.500,00). Der var et
under skud på kr. 3.056,28.

Regn ska bet blev god kendt.

Per Dom ber now sky:

An be fa le at mid ler ne over føres til den lo ka le
bank, som gi ver 4% i ren te.

d) Ud val ge nes be ret nin ger
Ved li ge hol del ses ud val get

Ved li ge hol del se af fæl le sare a ler. Afb ræn -
ding af af fald. Plant ning af tretræ er. Har tænkt
på en ny bænk øverst på are a let af hen syn til
de van dren des hvi le mu lig he der. 

Ud val get har af holdt - med suc ces - to ar ran -
ge men ter med stort frem mø de.

Det kom men de år er der lige le des plan lagt
to ar ran ge men ter, hvor af det før ste lø ber af
sta be len i maj 2008. Nær mere be sked føl ger.
Al le “vå ben føre” med lem mer be des mø de op
til en hyg ge lig dag i fæl les ska bets go de sag.

Per Dom ber now sky:
stor ros til ud val get

Skt. Hans-ud val get
Det tra di tions ri ge ar ran ge ment for lø ber på
smuk ke ste vis. Man plan læg ger at gen ta ge suc -
ce sen i år. Det er en ren for nø jel se at være med i 
det te ud valg.

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 19:30 præ cis!

Bør ne ak ti vi tet sud val get
To ar ran ge men ter: 
Ju le ar ran ge ment: hos Lis beth & Ole, pænt
frem mø de, bør ne ne fandt nis se spor.
Fast e lavn: stort frem mø de.

Bør ge Hel mer:
Fore slår at de æl dre in vi teres med til ju le klip.

Brit ta:
Alle er sør me in vi teret, så det er bare med at
møde op!

Pe tan qu eud val get
Et me get luk ket ud valg - op ta ger ikke nye
med lem mer ;-)

Ba nen skal nok bli ve klar i lø bet af et par
uger.

Så er det med at træ ne flit tigt til som merens
tur nering.

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. Få ak ti vi te ter i årets løb. Den store
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gyn ge er gen e tableret, og svæ ve ba ne-kablet er 
stram met op.

Kul tur-tur-ud val get
For mi da bel tur til Vend sys sel in spireret af Lis -
bet. Så den Store Vild mo se, Vrå Kunst mu seum 
og di ver se kir ker. Ca 20 del ta gere.

Klub ber og Kredse:

Bi o graf klub ben:
Set man ge gode film. En god måde at kom me
af sted på. Be nyt ter ger ne Mal ling Bio. Af slut tes 
som re gel med kaf fe på Hø jen.

Lit tera tur kredse ne:
For ti den tre ak ti ve kredse

Bog klub ber ne:
Mid ler ti dig luk ket

Histori e grup pen:
Mø des sta dig, men savner me get grup pens
ufor mel le for mand Bob.

Stor høj hjem me si de:
Op for drer til at folk be nyt ter den. Læs den:
www.stor ho ej.dk

For slag: sæt den som start si de i din brow ser.

Ma lek redsen:
Lig ger lidt under dre jet, og Jør gen Thoren dahl
ser frem til at det te kre a ti ve ar bej de gen op ta -
ges, og bi dra ger ger ne med no get igangs æt -
ning og vej led ning. “Da mer ne” må ger ne tage
ini ti a ti vet til ny ak ti vi tet.

Spi se klub ber:
Hver vin ter ar ran geres spi se klub ber (sept -
maj). Tre klub ber i året der gik. Der er fæl les til -
mel ding, og ud val get for de ler. Grup per af 6-8
per so ner. Nye del ta gere efter ly ses.

Som mer festud val get:
Det var en god fest! 
Næ ste fest er den 23. au gust 2008.

e) Ind kom ne for slag
Be styrel sen har frem sat tre for slag til dis kus sion 
på gen eral for sam lin gen

1. Ne ma to der i ste det for Gift:
Bru ges af øko lo gi ske gart nere. Det er ret dyrt.
475 kr. for dæk ning af 100 m2.

Over ve jer et for søg iso leret på en kel te grun -
de, fx på Æble heg net.

Gift (Blå korn) fra sid ste år har vi sta dig på
la ger til fri af hent ning hos Bør ge.

Jør gen Thoren dahl:
Fore slår at gift er den ret te vej at gå!
Su san ne Bug ge:
Mine pinds vin for svin der til sy ne la den de.

Else Dom ber now sky:
Har brugt Ne ma to der i egen have. Det hjalp til -
sy ne la den de ikke!

In gen af stem ning, men ud val gets ini ti a tiv ta -
get til efter ret ning.

2. For ny el se af le geplads:
For sla get går på om le gepladsen skal “op gra -
deres” til nog le mere “spæn den de” red ska ber,
så bør ne ne der ved kun ne fri stes til at be nyt te
pladsen i stør re ud stræk ning.

Mo gens Eskild sen fore slår: Kon takt Kom -
pan i Rin ge. De er føren de på le geplads-ind ret -
ning.

Brit ta Han sen fore slår en bru ger un der sø gel -
se. Hvad er det, der er be hov for. Især skul le
man nok spør ge de nye for æl dre på Hø jen.

Jo han nes Wil hjelm: Øn sker nog le lidt mere
spæn den de red ska ber.

For slag: Over sa ve de træstam mer (fæl det i
Hø jens ha ver)

Skal det være na tur/vildt?
Skal det være vel ple jet?

Der stem mes om, at der af sæt tes kr. 5.000
eks tra or di nært i år til evt op gra dering. 

Man ge stem mer for. In gen stem mer imod.

3. Be lys ning:
Den gam le ga de be lys ning ly ser ind i vores bo li -
ger, og øn skes der for sluk ket i som mer må ne -
der ne maj-au gust.

Æble heg net har ik ke brugt be lys ning i 40 år,
og det fun gerer ud mær ket. De ny der det me -
get, og har selv føl ge lig lys på hu set.

Der stem mes om at ret te hen ven del se til
kom mu nen for at få sluk ket ga de be lys nin gen i
maj-au gust: for: 39, imod: 3, hver ken el ler: 5.

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 3.575 kr. plus de
5.000 som blev af sat til le gepladsud val get.

Pris på græsslå ning: 2.037 hver 14 dag.
En stem migt ved ta get. 31 stem mer + fuld -

mag ter.
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Ud-/ ind-mel del ses ge byr fast sat til kr. 0.

g) Valg af tre be styrel ses med lem mer
På valg: Bør ge Hel mer, Lars Ve stergård An der -
sen, Hen rik Munk Eb be sen. 

Ik ke på valg: Lin da Sven nings en, Bo dil Las -
sen, Kir sten Hou mann Mag nus sen.

De tre valg bare øn sker al le at gen op stil le. In -
gen mod kan di da ter og der for valgt med klap -
sal ver.

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 D‘Sou za. 

Sct. Hans-ud valg
Ali ce Hin ge, Kar sten Hin ge, Jens An dre sen,
Jens Birk Lauridsen, Aage Jør gen sen, Mar gre -
te Blom gren. 

Suppleret med: Jo han nes Wil hjelm, Jo sef
Søren sen, Katri ne Gejl, Maia Vons bæk, Hen -
rik Ti e de mann 

(Ali ce, Kar sten og Jens Birk træk ker sig ef ter
årets ar ran ge ment, ef ter man ge års tro tje ne -
ste)

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. 

Suppleret med: Jo han nes Wil hjelm, So fie
Søren sen. 

Der op for dres til sam ar bej de med bør -
ne-ud val get. 

Kul tur-tur-ud valg
Karen og Jens Birk Lauridsen, Bir git Stens -
gaard, Mar gre te Blom gren og Aage Jør gen sen.

Næ ste ar ran ge ment: 25. maj, til Vej le og
Oden se

Som mer festud valg (ned sat ved som mer fe sten 2007)

Kir sten Hou mann Mag nus sen, Ire ne Mih len -
dorf Ther kel sen, Lars Ve stergård An der sen,
Knud Ra mi an og An e gen Tril lings gaard.

Dræ bers negls-Dræ ber-Ud valg
Bør ge Hel mer, Mar gre te Blom gren, Bo dil Las -
sen, 

Suppleret med: Cal le Lar son (i kam pu ni -
form!)

Gara ge salgs-ud valg
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 lig fore gå søn dag den
25. maj, for at det kan ko or di neres med TMG's
store lop pe mar ked den 31. maj, så even tu el le
re ster kan gå til den ne go de sag. Nær mere be -
sked føl ger.

j) Even tu elt
An gå en de tra fik dæmp ning: For slag om at de
en kel te par cel ler stil ler træ bal jer på ve jen om
som meren (pris 3-400 kr. pr. stk.)

An det for slag: Kun ne folk ik ke bare par kere
de res bi ler på ve jen, som en slags for hin dring.
Pro ble met med det er dog at bør ne ne “for svin -
der” bag bi ler ne.

Her ef ter tak ke de diri gen ten be styrel ses med -
lem mer ne for årets ind sats. 

Be styrel ses for mand en 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 i be -
gyn del sen af ju ni 2008.

Re ferent: Hen rik Munk Eb be sen
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Bud get 2008-2009

Perio de 1.4.2008 til 31.3.2009

Ind tæg ter
Kon tin gent 57 par cel ler à kr. 450 25.650,00
Ren ter 85,00

I alt 25.735,00

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 23.000,00
Kon tin gen ter (inkl. hjem me si de) 1.200,00
Di ver se (kon tor, ga ver, mø der) 2.000,00

I alt 33.200,00

Under skud 7.465,00

Ved li ge hol del ses we e kend
den 17.-18. maj

Vi mø des:
Lør dag den 17. maj kl. 13-16 og 
søn dag den 18. maj kl. 10-12

Med bring tril le bør og ha vered ska ber

Så mø des vi igen på fæl le sare a let 
til den år li ge "for års ren gøring".
Ved li ge hol del ses ud val get fore slår
en ræk ke for skel li ge op ga ver:
• Al min de lig ved li ge hol del se

• Op ryd ning på skræn ten 
og for to vet ved post kas sen

• Lug ning om kring syre ner og nye træ er

• Le gered ska ber ren ses

• Bræn de næl der fjer nes (even tu el van ding
mod ukrudt - gra ve styk ket, så der ikke
igen vok ser næl der.)

• Skal mål net på bold ba nen re pareres 
el ler for ny es?

• Møbler va skes 

• Skal blom metræ er be skæres?
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Kul tur tur 
søn dag 

den 25. maj 2008

Mø de sted 
for an Vej le Kunst mu seum kl. 9.45, hvor
museum sin spek tør Mari an ne Søren sen vil
vise os rundt i ca. 1 time i en sam ling med
hoved væg ten på 1900-tals ma lere (bl.a.
præ-Co BrA fra Wörzner-sam lin gen på 14 vær -
ker fra perio den 1938-45), gul dal der ma leri er
med land ska ber af bl.a. P.C. Skov gaard (kaldt
til byen af Orla Leh mann, der da var amt -
mand) og en stor gra fik sam ling samt en ny ud -
stil ling om "Men ne sket som mo tiv", åb net da -
gen før vi kom mer. 

Fæl le sud gift (rund vis ning) kr. 700 plus en tré 
på kr. 30 pr. del ta ger.

 

Kl. 11.30 kører vi vi dere mod Høn borg med
for ven tet an komst kl. 12.00. Her spi ser vi fro -
kost i det grøn ne kl. 12-13 – og re pe terer en af -
gøren de epi so de i Christi ern II’s liv, så le des
som den er for talt i Jo han nes V. Jen sens Kon -
gens Fald, den van kel mo di ge nat li ge sej lads
frem og til ba ge over Lil le bælt.

 

Kl. 13-13.30 kører vi mod Oden se, hvor vi
par kerer ved åen syd for dom kir ken (P-plads
ved ga den Klo ster bak ken tæt på Klo ster ha -
ven).

I Oden se be sø ger vi Dom kir ken, med
hoved vægt på Claus Bergs al ter tav le – der er
sam ti dig med Christi ern II – samt kryp ten. Der
er ar ran geret kir ke kon cert fra kl. 15, og kir ken
for ven tes iføl ge kir ke kon toret der for luk ket for
be sø gen de fra 14.30. Af sam me grund er der
in gen of fi ci el le rund vis nin ger den dag. Vi kan
gå rundt selv til ca. 14.30. Jør gen Thoren -
dahl har ud trykt vel vil je mht. at for tæl le om al -
ter tav len. I kryp ten er der mu lig hed for at hil se

på Knud den Hel li ge, Kong Hans, Christi ern II
og de res fa mi li er.

 

Efter mid dags kaf fen ind ta ges ved Oden se Å
(f.eks. i Even tyr ha ven) el ler se nere, må ske ved 
San derum Kir ke, som er turens næ ste mål (kl.
15-16). Her er der en del spæn den de mid de l -
al der in ven tar, ik ke mindst den "lil le" Claus
Berg-al ter tav le. Den lo ka le præst Marie Holm
har lo vet at vi se os al le kir kens her lig he der.

 

Hjem kør sel ca. 16 - 17.30. 

Til mel ding 
pr. mail el ler tele fo nisk til

Aage (aaj@langkaer.dk) el ler 
Jens (jensbirk@vip.cybercity.dk)

se nest søn dag den 18. maj kl. 20.08 pr.,
men ger ne SNAREST (PS. Vi vil være svære at
træf fe pga. di ver se bor trej se)

Claus Berg-al ter tav len i San derum Kir ke

http://
mailto:jensbirk@vip.cybercity.dk

