
Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skåde Højgård,
onsdag den 15. marts 2017

Til stede var:

Fra bestyrelsen: Sune Albert nr. 85 (Formand), Rikke Virring Sørensen nr. 42 (kasserer), Anne
Ertmann nr. 67 (Arealforvalter), Bo Dalsgaard nr. 46 (næstformand)

Øvrige grundejere: Nr. 28, 79, 83, 55, 75, 54, 56, 33, 22, 57, 87, 27, 45

1. Valg af dirigent
Gert Olander nr. 57 blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning
Der er afholdt 5 møder i bestyrelsen i løbet af året. Formanden aflagde sin beretning om
årets gang i grundejerforeningen. Beretningen havde følgende indhold:

Sørøverskib/gynger er etableret på midterste legeplads.

Muldvarper og mosegrise. Der har været meget aktivitet i efteråret. Efter en rolig
vinter er der nu igen nye skud rundt på arealerne. Som et nyt forsøg bekæmpes der
med fælder. Indtil videre 6 muldvarper og en enkelt mosegris fanget. Bo nr. 46 som
har fanger tjansen giver gerne fif hvis man skal fange på egen grund.

Sankthans var en våd fornøjelse, men bålet blev brændt af på dagen med
letantændelige hjælpemidler.

Fastelavnsfest havde stor tilslutning.

Skader på stier pga. meget regnfald. Reparation/"lappeløsning" udført af Nyegaard.
Det nye grus har en lidt anden farve og struktur som forventes udlignet med tiden.
Stien vest og øst for stenen er nu jævn igen.

Beplantning ved transformatorstationen ved stikvejen ud for højen/stenen. AURA
leverer nye bøgeplanter og fiberdug inden udgangen af marts. Udplantning udføres
af grundejerne selv, da AURA er frafaldt vedligeholdelsesansvar for hækken. De har
til gengæld vedkendt sig at have ansvar for oprensning af ukrudt omkring kassen, så
det holder vi dem op på. Bo Dalsgaard nr. 46 varetager opfølgning og udplantning.

Oversvømmelse mod vest mellem Koefoed nr. 60 og vest skæl vinter 2016. Ingen
tegn på nye oversvømmelser. Bestyrelsen har undersøgt forholdene omkring
markdræn som viser at der er ikke er noget særligt etableret i området, ej heller på
bondemandens areal. I perioden for oversvømmelsen noterede foreningens nabo
mod vest, nu afdøde bondemand, at det var første år i al den tid han har boet her,
at vandet nåede øverste brøndring i hans private brøndboring. Det er bestyrelsens
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holdning at se tiden an, om det var en enlig svale. Der findes ikke en enkelt løsning i
form af f.eks. at etablere faskiner da vandet står så højt. Eventuel løft samt øvrig
udbedring af sti ville blive en bekostelig affære.

Bommen ved Jelshøjvej har været afmonteret natten til 15/10/2016. Bil set køre af
sti i vest skæl uden lys. Pæl for enden af stien havde fået et tryk som kunne ligne
tegn på påkørsel. Bommen er igen på plads og fastgjort med kæde.

Århus kommunes arealer. Beplantning på skråninger ned til tunellen. Bestyrelsen
har mindet kommunen om deres manglende vedligeholdelse ift. deres
forpligtelser/egne regler. Skråning skal slås en gang om året, kanter på begge sider
af sti og flise gang skal holdes slået.

Rørarbejde ved stamvejen. Ny drikkevandsledning fra Beder ført ned til
højdebeholder. Vej stykket ved postkassen er kommunens og den har de
efterfølgende repareret. De reetablerer skæve vejtræer. Grundejerforeningen har
modtaget kompensation for brug af arealer til opmagasinering af materialer samt at
der er tinglyst en adgangsret til installationen. På den baggrund er der indbetalt
godt 24.000 kr. til grundejerforeningens konto. Tilbageværende skader på vejen
bliver udbedret indenfor 14 dage.

Arealudvalg. Visioner for området. Anne Ertmann, Leif Ottesen, Bo Dalsgaard,
Morten Damgaard. Der har ikke været aktivitet i dette udvalg udover den
almindelige vedligeholdelse. Vi forventer mere aktivitet i det kommende år.

Indbrud kommer i stimer. Vi har desværre stadig indbrud i kvarteret. Hvad kan den
enkelte gøre? Hold øje med hinandens huse når en nabo er bortrejst. Der opfordres
til at yde nabohjælp herunder at lave aftaler med naboer om at holde opsyn, og få
skabt tegn på aktivitet f.eks. vasketøj hænges ud, hjælp med at tømme affald,
tømme postkasse og køre skraldespand på plads, parker bil i indkørslen etc.

Kommentarer til beretningen:
Erik Zachariassen nr. 28: Tidligere var der en "hjælper" der ordnede kanter på
områdets stier. Stier skal gøres brede før der kommer nyt sand på. Erik vil gerne
tage kontakt til "hjælperen" igen — kan måske laves for 3000 kr.
En enkelt grundejer mener ikke at vi burde bruge penge på stierne men bare lade
græsset gro. Andre mener at man skal kunne færdes på stier i almindeligt fodtøj.
En enkelt grundejer synes at vådområde problemet skal håndteres.

Vibeke Olander har som hundelufte kun set oversvømning en gang på 17 år.
Området omkring nr. 62 er ifølge Geert nr. 54 piloteret ovenpå mergelgrav.

Indbrud. Et forslag er at gøre hækkene omkring legepladser lavere så man ikke kan
gemme sig. Det ville dog kræve en indsats fra de berørte husejere.

• Politiet har holdt foredrag om indbrudsforebyggelse bl.a. i Holmetoften.
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3. Aflæggelse af regnskab
• Kasseren gennemgik regnskab. Vi har haft ca. 26.000 kr. mere i indtægter og

samtidig brugt omkring 25.000 kr. mindre end budgetteret. Derfor er der et relativt
højt nettoresultat på 61.113 kr.
Vejfonden. Ikke det stor at berette.
Der var ingen bemærkninger til regnskaberne hvorfor disse blev godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Debatemner blev herefter henvist til "Eventuelt" af dirigenten.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Der budgetteres med et underskud i budget 2017/18.

• Posten på 80.000 kan give bestyrelsen handlefrihed til opretning af stier og hegn
samt øvrig vedligehold af området. Der skal sikkert ske noget med stierne i år
udover allerede udførte "lappeløsning".
Arealforvalter Anne Ertmann supplerede med at der måske skal laves stiarbejde
med vandafledning. Vi kunne måske undgå vandskade på stier fremadrettet hvis vi
laver denne udbedring. Der vil blive indhentet nye tilbud på det fulde stisystem
samt det at gøre stierne bredere så græsset ikke tager over.

• Kontingenter forbliver uændret.

Kommentarer til beretningen:
Dirigenten samt en anden grundejere konstaterede at arealudvalget bør komme
med oplæg. Skal vejtræer væk? Hvad vil det koste hvis vi selv fejer de offentlige
arealer?

En grundejer mente at græsklipning på fællesarealer ser træls ud. Der var et ønske
om at det udføres pænere uden totter/bunker af græs rundt omkring. I den
nuværende aftale slås græsset i al slags vejr og uden opsamling. Det er et spørgsmål
om hvor meget man betaler, og aftalen vil blive dyrere hvis kvaliteten af arbejdet
skal hæves.
En grundejer var utilfreds med at vi har fået et nyetableret stål hegn mod Højbjerg
Maskinfabrik. Der burde være presset på fra os for at få træhegn i stedet ligesom
bag postkassen. Bestyrelsen har ikke været bekendt med planen om at udskifte
hegnet som i øvrigt af flere betragtes som pænere end det der var før. Grundejeren
foreslår at vi måske kan etablere noget bevoksning opad hegnet som forskønnelse.
Det kræver en aftale med HMF.
En grundejer stillede spørgsmålstegn ved hvad de 1500 kr. i forsikring dækker?
Stammer det fra hoveri dagen eller ulykker på legepladserne? Bestyrelsen skal
undersøge hvad der ligger i forsikringen og om den stadig er relevant.
Flere grundejere udtrykte igen at indkørslen til området er "pauver" — herunder
tilfældig bevoksning ind mod HMF, fliser der ligger skævt og manglende fejning.
Bestyrelsen mindede om at vejen ud for postkassen er kommunens, og at vi som
forening ikke vil påtage os vedligeholdelsen af kommunens arealer.
En synes at vi kunne sætte løg ind mod HMF for at give en pænere indkørsel til
området.
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Vibeke Olander fremsatte et ønske: Sidste år talte vi om legepladsudvalg. Kan vi
ikke etablere det igen? Bestyrelsen opfordrer generelt til at man træder frem og

melder sig hvis man føler at man kan bidrage med forskønnelse af området, eller
hvis der er særlige områder man brænder for.
Ny købere synes at det er et smukt og dejligt område vi bor l, og ser ikke samme fejl

som flere af de "etablerede" grundejere.
Dirigenten nævnte en ny kommunal APP (et lille program til smart phone) hvor man

kan tage billeder af, og indrapportere, dårlig asfalt og skæve fliser som kommunen

efterfølgende vil handle på og istandsætte.
Som en kommentar til budgetposten på 80.000, sagde en grundejer, at der skal

være råderum til bestyrelsen til at få ting gjort uden der ligger tilbud til at

understøtte hele budgettet. Den kommentar fik flere i bestyrelsen til at nikke, da de

til tider har følt sig låst i det forgangne år.
En grundejer foreslog at der rettes fliser op på vores egne veje for vejfond midler.

Midlerne i vejfonden regnes dog primært som "asfaltpenge".

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
På valg var:

Sune Albert (formand) som ikke ønskede genvalg

Anne Ertmann (arealforvalter) som ikke ønskede genvalg.

• Rikke Virring Sørensen (kasserer) var på valg men ville gerne genopstille.

Morten Damgaard nr. 65 og Martin Brønnum nr. 75 stillede op og blev valgt

sammen med Rikke Virring Sørensen som modtog genvalg — alle for en ny 2 års
periode.

Da Morten Damgaard dermed opgraderede sin suppleant post (valgt i 2016sammen
med Leif Ottesen), manglede vi dermed en ny suppleant. Sune Albert nr. 85 stillede
op til den ledige post og blev valgt.

• Dermed har den nye bestyrelse følgende medlemmer: Rikke, Helle, Morten, Martin
og Bo. Suppleanter er Sune og Leif.

7. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
• Olander og Brabrand fortsætter sammen.

8. Eventuelt
Kan man gøre mere med hjemmesiden for at kommunikere? Der kunne f.eks. ligge
vedtægter eller information til nye beboere.

Få styr på problemet med manglende opdatering af mail lister. Bestyrelsen er klar
over at visse grundejere har haft problemer med forkerte mailadresser. Nogen
gange har bestyrelsen faktisk haft den korrekte adresse men mails imellem
grundejere med info om f.eks. indbrud eller andre observationer i området har tit
taget udgangspunkt i en gammel mail, og dermed er det ikke alle der er med.
Bestyrelsen vil arbejde på at finde en løsning.
Lavfrekvente lyde. Flere husejere kan nikke genkendende til mail om lavfrekvente
lyde fra Koefoed nr. 60. Et par grundejere mener at det kan stamme fra
ventilationssystemet på HMF. Der har tidligere været talt med Leif Knudsen (HMF)

Side 4/5



om lydgener som stammer fra fabrikken, men de har ikke har reageret yderligere
på henvendelsen.
Knuhtsen nr. 83 tømmer skraldespanden ovenfor tunellen, men da han vil sælge
hus, gjorde han opmærksom på at ordning stopper når han flytter. Eventuelle andre

der vil overtage ordningen må gerne melde sig.
Palle Thomsen nr. 56 vil gerne påtage sig at slå græsset i multibanen på

fællesarealet, da det ikke er indeholdt i aftalen med Nyegaard. Banen er

uanvendelig i den nuværende tilstand og i øvrigt et paradis for mosegrise.

En grundejer foreslog at der som støtte til bestyrelsen, der har det tunge arbejde

med at holde kommune og elselskaber op på deres forpligtelser, afsættes flere

penge til at udføre arbejde på stamvejen. Det er ikke grundejerforeningens område,

men vores tort at se på hver dag. Bestyrelsen holder fast i, at det vil være

uhensigtsmæssigt at overtage offentlige forpligtelser.

En spurgte om man kan gøre noget for at få sænket hastigheden i området f.eks. via

anden skiltning eller mere effektive vejbump. En anden grundejer sagde, at man

kan registrere problemer via førnævnte APP.

Den afgående formand sluttede med et par kommentarer:

Nabogrundejerforeningen ser gerne at vi husker at samle op efter hunde.

I forbindelse med sne og is, husk venligst at holde eget fortov pænt og ryddeligt.

Som husejer på en privat fællesvej har man rydningsansvar til midten af vejen.

Grundejerforeningens snerydningsaftale betales pr gang. Den er kollektiv med

vores 2 andre nabo grundejerforeninger. De tre arealforvaltere snakker sammen,

og når er mere en 5 cm sne ringes der til snerydder.

Til sidst blev der sagt tak for godt samarbejde til Sune Albert og Anne Ertmann som stoppede i

bestyrelsen og vanen tro fik overrakt en lille vingave.

Højbjerg den 17/03/2017

Formand (afgående) Dirigent eferent
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