
 56 Maj 2009

STOR HØJ Be bo er fore ning

arf tyN

Re ferat af gen eral for sam ling
i Stor høj Be bo e rfore ning
den 22. april 2009

Vi star te de med at syn ge num mer 328 i
Højsko le sang bo gen, “Den Grøn ne Søde Vår”.

a) Valg af diri gent
Hel mer Kemp An der sen blev valgt til diri gent.

Diri gen ten kon sta tere de, at gen eral for sam -
lin gen var ind kaldt, men dog ikke med lov ligt
var sel.

Be styrel sen har be kla get den sene ind kal -
del se.

Der har været 2 med lem mer, der men te at
gen eral for sam lin gen ikke kun ne af hol des. Dis -
se 2 med lem mer har dog fra fal det kla ger ne.

Diri gen ten spurg te, om de frem mød te vil le
god ken de, at det te er en lov lig gen eral for sam -
ling, hvil ket de frem mød te til tråd te.

Til ste de: 16 par cel ler rep ræ sen teret.
Fuld mag ter: 1.

b) For mand ens be ret ning

Lars Ve ster gård be ret ter: 

Et me get be gi ven heds rigt år.
Ros til den store ak ti vi tet i di ver se ud valg, som
er selve kit tet i fore nin gen.

Det er dej ligt, at det i lø bet af året kun ne la de
sig gøre, at vi bå de har få et etableret ny vej be -
lys ning og få et ind lagt fi ber net i hu se ne.

Der var dog lidt tur bu lens i be gyn del sen af
perio den med ga de ly set sluk ket og tændt, osv.
Al le er eni ge om, at det var et uhel dig for løb.

Si den hen har vi af talt med Grun de jer fore -
nin gen, at den ne frem o ver ta ger sig af al le for -
hold, der ved rører eks ter ne par ter, mens Be -
bo er fore nin gen vare ta ger be bo er nes inter es se 
in ternt på Hø jen. I øv rigt af ta les lø ben de, hvor
de for skel li ge sa ger hører hjem me.

Tra fik for hol de ne på Hør retvej er ind til vi -
dere af klaret i og med, at der er opsat ad var -
sels skil te om “Far ligt Vej kryds” i et for søg på at
hol de hastig he den i ave.

Dræ bers neg le har i lø bet af året været et
min dre pro blem, men vi føl ger si tu a tio nen nø -
je, og har sta dig gift på la ger.

Fore nin gen har op sat hol dere med hun de -
po ser på fæl le sare a let, så hun de e jer ne bed re
bli ver i stand til at ryd de op ef ter de res kræ.

Der hen vi ses i øv rigt til be styrel ses mø dere -
fera terne, som er til gæn ge li ge på hjem me si -
den www.stor ho ej.dk
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Føl gen de spørgs mål fra sa len til
for mand ens be ret ning:

Jens:
Er vi sta dig med lem af Mår slet Fæl les rå d?
Svar: JA!
Fore nin gen del ta ger dog ikke i fæl les rå dets
mø der.
Op for drer til at be styrel sen del ta ger i dis se mø -
der.

Ste en:
Me ner vi bør del ta ge i Fæl les rå dets mø der.

Tove:
Be styrel sen kan dog ud de le gere.

Jør gen:
For slag om en tje kli ste, som kan bru ges til
styring af be styrel sens ar bej de.

Ste en:
Hvad skal vi el lers gøre for at få ind fly del se på
Fæl les rå dets be slut nin ger?

Kir sten:
Be styrel sen vil ger ne del ta ge, men det vil også
være rart, hvis fore nin gens med lem mer vil le
blan de sig lidt og kom me med in put til em ner.

Jør gen:
Alle for hold vedrørende tra fik hører vel til
Grun de jer fore nin gen.

Carl Ger hard:
Der fore går lø ben de en gen si dig ori en tering de
to fore nin ger iblandt.

Jens:
Be styrel sen må ger ne tage ini ti a tiv til en “fol ke -
un der sø gel se” for at vej re stem nin gen i fore -
nin gen.

Anna:
Én blandt be bo er fore nin gens be styrel se kun -
ne/bur de del ta ge i Fæl les rå dets mø der.

Jens:
An be fa ler at man ta ger kon takt til be bo er fore -
nin gen i Hør ret med hen blik på sam ar bej de.

Lars:
Ro ser Jør gen for hans for slag. Be kla ger at be -
styrel sen ikke har været op mærk som på del ta -
gel se i Fæl les rå dets mø der.

Lis bet:
Er det en god ide at ind kal de til gen eral for sam -
ling via mail? Den bur de vel sen des via brev
som det frem går af ved tæg ter ne, el lers kræ ver
det en ved tægt sæn dring.

Kar sten:
Vi bør hol de os til ved tæg ter ne.

Kir sten:
Be styrel sen ta ger stil ling til, hvad vi gør frem o -
ver.

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. 31.3.2009 ba lan cere de med kr.
21.180,70. 

Med 55 kon tin gent be ta len de med lem mer
hav de ind tæg ten været kr. 24.750,-, mens ud -
gif ten an drog kr. 29.582,80 (hvor der var bud -
get teret med kr. 33.200,-). 

Der var alt så et under skud på kr. 4.745,63.

Carl Ger hard:
An be fa ler at mid ler ne over føres til en bank,
som gi ver 2-4% i ren te.

Jens:
Fint regn skab. Tak for det!

Jør gen:
Ved li ge hol del se. Hvad er det, der ko ster?
Svar: Græsslå ning an dra ger pr. gang kr.
2.000,-.

Regn ska bet blev god kendt.

d) Ud val ge nes be ret nin ger
Ved li ge hol del ses ud val get
Hil sen fra Aage, som ikke kun ne kom me her i
dag.

Har i det for løb ne år af holdt to ved li ge hol -
del seswe e ken der med man ge frem mød te.

Har en treret med en mo tor savs-fører for at
be skære nog le store træ er.

På fre dag må der ger ne kom me 4-5 mænd
for at stable træ op på bå let, så det kan være
klar til Val borg af ten (30. april).

Vil plan te tre træ er for en den af Stor høj vej som
Grun de jer fore nin gen har spon soreret.
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Ste en:
“No gen” har gra vet i Pe tan que-ba nen! Det må
man da ikke. Ven ligst ind skær pe over for
Højens børn.

Jør gen:
For slag om etablering af sand kas se. Ros til ud -
val gets ar bej de.

Tove:
Tak for ind sat sen!

Skt. Hans-ud val get
Det tra di tions ri ge ar ran ge ment for løb 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 cist!

Irene:
Hvad gør vi med bor det i Pøl se hyt ten, som er
for svun det?
Ud val get skaf fer et nyt bord.

Bør ne ak ti vi tet sud val get
In gen frem mød te

Pe tan qu eud val get
Mo gens træk ker sig.

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.

Svæ ve ba nen træn ger vold somt til ren o -
vering. Ud val get ta ger ini ti a tiv!

Vip pen kun ne lige le des træn ge til en kær lig
hånd. *)

Kul tur-tur-ud val get
Turen 2008 gik til Vej le og Oden se, til dels  i Chr. 
den II 's fod spor.
Det te års tur går til “kul turens hoved stad”, Hol -
ste bro, den 7 juni 2009. (Jf. side 6.)

Klub ber og Kredse:
Bi o graf klub ben:
Set man ge gode film. En god måde at kom me
af sted på.

Plan over, hvem der står for kaf fe bryg ning
fra gang til gang. Me get so ci alt ar ran ge ment,
og yderst an be fa lel ses vær digt.

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

Histori e grup pen:
4½ med lem mer. Må ned ligt møde. Mø der be -
står af to dele.
1: Nye fæl les pro jek ter er i stø be ske en ef ter

ud gi vel se af Stor høj bo gen. Ejendoms re -
gi steret skal fx føres ajour.

2: Del ta ger nes egne pro jek ter, fx: slægts -
forsk ning, lo kal historie, go ti sk skrif t.

Bør ge:
Op for drer til at grup pens ar bej de publi ceres på 
net tet.

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:
Folk er i fuld gang med at bli ve in spireret. Fx.
skal Astrid til Nor ge og male i Skær går den. Folk 
ta ger til Færø er ne, osv., osv.

Spi se klub ber:
Hver vin ter ar ran geres spi se klub ber (sept. -
maj). 4 klub ber i året der gik. Udval get for de ler
de til meld te i grup per af 6-8 per so ner. Nye del -
ta gere efter ly ses.
Kir sten: Ny der me get at del ta ge i det te so ci a le
ar ran ge ment.

Som mer festud val get:
Ire ne:  Stor højs X-Fak tor kon kur ren ce blev af -
vik let med suc ces. Kom pe tent vin der blev fun -
det.

Det var en god fest!
God op bak ning til bå de telt-rejs ning og

-ned tag ning.

e) Ind kom ne for slag
In gen for slag.

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 2.225,- 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.
Ud-/ind-mel del ses ge byr fast sat til kr. 0,-.

*)  Lise og To mas har stil let nog le "trætrom ler" til rå dig hed til etablering af et klatre ar ran ge ment.
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Else:
For vent ning om la vere ved li ge hol del ses ud gif -
ter, da vi i det for løb ne år har gjort en stor ind -
sats.

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, Kir sten
Hou mann Mag nus sen.
Lin da øn sker ud træ del se. Ali ce Hin ge ind træ -
der i ste det. Bo dil og Kir sten blev gen valgt.

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
Jens An dre sen, Aage Jør gen sen, Mar gre te
Blom gren, Jo han nes Wil hjelm, Jo sef Søren -
sen, Katri ne Gejl, Maia Vons bæk, Hen rik Ti e -
de mann.

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
Tove Kemp An der sen.

Le gepladsud valg
Kar sten Hin ge, Jens An dre sen, Ej nar Jes per -
sen, Pe ter Hahn, Jo han nes Wil hjelm, So fie
Søren sen.
Der op for dres til sam ar bej de med bør ne ak ti vi -
tet sud 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.

Som mer festud valg (ned sat ved som mer fe sten 
2008)
Kir sten Hou mann Mag nus sen, Knud Ra mi an,
An e gen Tril lings gaard, Maia Vons bæk, Hen rik
Ti e de mann.

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

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.

j) Even tu elt
Jens:
Hvor for er tid li gere be bo ere sta dig med -
lemmer?

Hen stil ler til be styrel sen at de in den næ ste
generalfor sam ling ta ger stil ling til, hvil ke af de
fra flyt te de der fort sat øn sker til knyt ning.

Bør ge:
Bu ske og træ er gror ud over for to vet. Hvad gør 
vi ved det?

Op for drer til at al le ta ger sig selv i nak ken, og 
fin der sa ven frem.

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 
mand ag den 11. maj.

Re ferent: Hen rik Munk Eb be sen

Brug Stor højs hjem me si de!

www.stor ho ej.dk
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Bud get 2009-2010

Perio de 1.4.2009 til 31.3.2010

Ind tæg ter
Kon tin gent 56 par cel ler à kr. 450 25.200,00
Ren ter 75,00

I alt 25.275,00

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
Di ver se (kon tor, ga ver, mø der, MF-kon tin gent) 2.500,00

I alt 32.500,00

Under skud 7.225,00
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Mø de sted for an Hol ste bro Kunst mu seum (Nørre -
bro ga de 1) kl. 10.00. Mu se et åb ner imid ler tid
først kl. 11.00. Der for til ret te læg ger vi en van -
dre tur i by ker nen med de man ge skulp turer
(bl.a. i Nør re ga de tre mar kan te vand skulp turer 
af Bjørn Nør gaard; men Al ber to Gi a co met tos
Maren o æ woun er vist til restaurering). Der til -
kø bes en rund vis ning af mu se ets sam lin ger,
der bl.a. om fat ter vær ker af ver den skunst nere
som Pi cas so, Cha gall og Ma tis se samt dan ske
mo der ni ster som Ej ler Bi lle, Al bert Mertz,
Astrid Noack og R. Tal. 

 

Der ef ter går turen til Nør re Vos borg. På ve -
jen ind ta ger vi den med brag te fro kost, om mu -
ligt na tur lig vis i det grøn ne. Den store rund vis -
ning på den nyrestaurere de her re gård star ter
kl. 13.30, men man har rå det os til at være
frem me i rig tig god tid. Rund vis nin gen er
inklu deret i en tre en (jf. ndf.).

Nør re Vos borg lå op rin de lig ved Storå ens
mun ding, og navnet stam mer der fra.  Or det
’os’ er old nor disk og be ty der mun ding, jfr.
Aros el ler År hus (v’et skyl des den jy ske ud ta le
af ’os’). Ef ter en storm flod i 1532 blev går den
flyt tet til et hø jere om rå de.  Den har været ejet
af man ge kend te dan ske adels slæg ter, f.eks.
Bug ge, Po de busk, Ju el og Gyl den stjer ne, in -
den den i 1786 blev købt af brød re ne Tang, der 
var søn ner af en fæ ster på går den. Fa mi li en
Tang for blev ejere ind til 2004,  da Real da nia
køb te Nør re Vos borg og ef ter en gennem gri -
ben de restaurering ind ret te de hoved byg nin -
gen til ho tel og restaurant. (H.C. An der sen var
her i 1859, un der den rej se, der in spirere de
ham til dig tet ”Jyl land”.)

Ef ter rund vis nin gen bli ver der tid til en lil le
spadsere tur i par ken, in den vi be gi ver os til

Fol keu ni ver si tet scen tret Skærum Møl le li ge i
nær he den. Her bli ver der en kort præ sen ta -
tion af cen tret, incl. Per Kir ke bys rød stens byg -
nings skulp tur. 

Ef ter kaf fe tid er der ”frit slag”. De en kel te
bilhold kan mun tre sig i om eg nen el ler i Hol -
ste bro el ler køre mere el ler min dre direk te
hjem. Bo dil Las sen har fore slå et, at man væl -
ger den smuk ke ste mu lig hed – alt så kører til
Blæsbjerg og via Orm strup til Vindgab og så af
Mar gu eri te-ru ten til Vind, Ørn høj, Tre hø je,
Vildbjerg og Her ning – osv. (hvor de utål mo di -
ge jo så kan snup pe mo tor ve jen). 

 

En mere spe ci fi ceret og de tal jeret plan fås,
så snart ud val get har al le brik ker på plads.

Ud gif ter, for ven te de:
1) Hol ste bro Mu seum: Fæl le sud gift (rund vis -

ning) kr. 450 – samt en tré kr. 35 pr. del -
ta ger.

2) Nør re Vos borg: Kr. 60 pr. del ta ger (dog 
kr. 45 ved 20 del ta gere og der o ver).

3) Skærum Møl le: Fæl le sud gift kr. 250 (sa -
gen for hand les).

Op mærk som he den hen le des på, at EU-af -
stem nin gen slut ter kl. 20.00; man bør alt så hu -
ske valg kor tet, så le des at hjem turen kan læg -
ges over Mår slet. Der stem mes sam ti dig om en
ny tron føl ge lov.

Til mel ding pr. mail el ler tele fo nisk til 
Aage (aaj@lang ka er.dk) el ler 
Jens (jens birk@vip.cy ber ci ty.dk)
se nest tors dag den 28. maj kl. 20.09 pr.,
men ger ne SNAREST.

Kul tur tur
til Hol ste bro og Nør re Vos borg

søn dag den 7. juni 2009

Sæt også kryds i ka len deren ved 15. au gust!
Da mø des vi igen til en be gi ven heds rig som mer fest


