
 

Havposten 
Oktober 2016  

 

Generalforsamling torsdag den 3. november 2016 

klokken 20:00 i Fælleshuset Skæring Parkvej 542. 

Fællesspisning kl. 18:30. Husk tilmelding. 

----- Bemærk NYT sted for GF. ---- 
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Orientering fra bestyrelsen. 

Formanden foranstalter Afleveringsforretning med DOB. 

Skråstien ved institutionerne har lav prioritet hos kommunen. 

Kommunen vil fjerne rønnetræerne på skolestien. Der genplantes ikke.  

Kommunen betaler ikke for tredjemands slåning af de kommunale 

græsstykker. Bestyrelsen har forhørt sig om foreningen skulle stå for slåning 

mod mindre kompensation, hvilket afvises.  

Det forventes at kommunen vil retablere fliserne således, at strækningen 

skolebroen til hovedstien laves i 2016 og strækningen hovedstien op til Føtex 

laves i 2017. 

En renovering af samtlige vejnummer skilte bliver dyr (anslået 50 skilte til en 

ca. pris på kr. 800). Henvises til generalforsamlingsbehandling. 

Glatførebekæmpelse. Der er indhentet tilbud, men ikke endeligt taget stilling. 

Gangstierne på stamvej Hedevej 184, begge sider, frem mod 232 renoveres i 

efteråret 2016. Der er et særligt hensyn på denne strækning, idet mange ældre 

bruger forbindelsen til lokalcentret (Forventet pris ca. 430.000 kr.). 

Der er etableret koordinering mellem gartner og CDP sprøjtning. Planen er 

kantklipning og sprøjtning 2 x årlig. 

Problemer med tilstoppede kloaker, blandt andet som følge af løse sten fra 

asfaltbelægningen. Der opfordres til feje løse sten op, samt friholde kloakriste 

for blade mm. 

Generel opfordring til at engagere sig i området, 

aktiviteter og evt. bestyrelsen. 

Næste møde er torsdag den 25. oktober 2016, kl. 19.30 
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Indkaldelse til generalforsamling 

Grundejerforeningen Villabyen Skæring Havbakker 

Torsdag den 3/11 2016 kl. 20:00 i Fælleshuset Skæring Parkvej 542. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning for det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

a. Bestyrelsen foreslår: Udskiftning af vejskilte som angiver 

husnumre. Udgiften er ca. 40.000, 50 skilte á 800,- 

b. Carl-Erik Sørensen, Skæring Hedevej 196, foreslår udlægning 

af PA asfaltslidlag ovenpå områdets overfladebehandlede 

stier. Resultatet vil være en overflade svarende til kommunens 

skolesti gennem området. Se forslag side 8. Tidspunkt foråret 

2017. Forventet udgift 300.000,-  

5. Godkendelse af drifts- og anlægsbudget for det kommende år.  

6. Valg af formand og kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. På 

valg er Kurt Borgkvist, Tage Holst og Morten Seeberg. 

7. Valg af 2 suppleanter.  

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

 

Sager og forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal 

senest fredag den 21/10 2016 være tilstillet skriftligt til formanden Arne Gam 

Petersen. Udgiftskrævende forslag skal formanden lade rundsende til samtlige 

grundejere, således at forslagene er disse i hænde senest 2 dage før 

generalforsamlingen.  
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Forslag vedr. asfalt på stierne: 

Jeg foreslår udlægning af PA asfaltslidlag ovenpå områdets 

overfladebehandlede stier. Resultatet vil være en overflade svarende til 

kommunens skolesti gennem området. Tidspunkt, foråret 2017. Forventet 

udgift ca. 300.000,-  

 
Motivation:  

Den nuværende belægning er for farlig at vælte på. Jeg har ét, snart to, 

skolesøgende børn, og jeg opfatter ikke den nuværende belægning på stierne 

som en tryg skolevej.  

Der er ikke udsigt til at overfladen på stierne bliver væsentligt anderledes end i 

dag – ca. 2½ år efter overfladebehandlingen. Cykeltrafikken er tilsyneladende 

ikke i stand til at foretage den nødvendige komprimering, sandsynligvis fordi 

cykler ikke har samme trykpåvirkning som biler. 

Der er mulighed for et godt resultat med en pulverasfalt (PA) belægning. Den 

nuværende overfladebehandling fungerer som en ekstra membran, og gør 

underlaget mere fleksibelt, hvilket mindsker revnedannelse. Revner skyldes 

primært bevægelser i underlaget, og der vil derfor ikke være flere eller færre 

revner med en PA belægning, end den nuværende granitbelægning. 

Holdbarheden er 20-25 år. 

Økonomi: 

For at kende de økonomiske rammer er der indhentet tilbud fra DOB. 

Priser er inkl. Moms. 

 

Udlægning af slidlagsasfalt.    181.250,- 

    -50 kg/m2 (2 cm) type PA 6t granit. 

Tilslutningsfræsning.     55.125,- 

    236.375,- 

Tilslutningsfræsning er vedr. tilslutning til hhv. betonrende, samt ’ugler’ (sten 

der adskiller stien og græsset). Behovet for fræsning er muligvis mindre end 

antaget. 



9 
 
 

Desuden er der skønnede udgifter til: 

Hævning af 15 brønddæksler i stien 1100,- pr. stk. 16.500,- 

Hævning af 25 kloakriste i stien 600,- pr. stk. 15.000,- 

Kvalitetskontrol samt opfølgning (rådgivende ingeniør) 15.000,- 

    46.500,- 

 

I alt:  282.875,- 

 

Det foreslås at udgiften afholdes over vejfonden. Udgiften til asfaltslidlag på 

stierne skal have prioritet over udlægning af nye fliser på gangstierne. 

Beslutningen vedr. fliser er at disse udskiftes ”i det tempo som foreningens 

økonomi tillader”. Som det ser ud nu vurderer jeg, at forslaget om asfalt får 

ingen eller kun ringe opsættende virkning på fliseprojektet. 

 

Carl-Erik Sørensen,  

Skæring Hedevej 196 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

Tilmelding fællesspisning på generalforsamlingen. 

Vil I deltage i den forudgående gratis fællesspisning kl. 18.30 må vi bede 

jer om at aflevere nedenstående tilmelding (eller afskrift af denne) i 

postkassen hos grundejerforeningens kasserer Kurt Borgkvist, Skæring 

Hedevej 230 senest den 25/10 2016.  

Tilmelding til gratis spisning den 3/11 2016 kl. 18:30 

Navn: _______________________________________________Antal:____ 

Adresse:________________________________________________________ 
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Sådan ser din bestyrelse ud: 

 

Formand  Arne Gam 

Veje, stier   Skæring Hedevej 96 

Fliser  Tlf. 86222575 

Asfalt  Mail: arne.gam.petersen@googlemail.com 

 

Kasserer  Kurt Borgkvist 

Grønne arealer Skæring Hedevej 230 

  Tlf. 86229299 

  Mail: borgkvist@get2net.dk 

 

Næstformand  Morten Seeberg 

Legepladser  Skæring Havvej 31 

Skt. Hans  Tlf. 31433020 

  Mail: morten@familyseeberg.dk  

 

Havposten  Carl-Erik Sørensen 

Hjemmesiden  Skæring Hedevej 196 

  Tlf. 31131519 

  Mail: ces_nybane47@hotmail.com 

  

Snerydning  Tage Holst 

Referent  Skæring Hedevej 198 

  Tlf. 86222168  

  Mail: holst198@hotmail.com 

 

Kontakt offentlige Karina Møller 

Myndigheder.  Skæring Havvej 59 

Havposten  Tlf. 51945338 

Hjemmesiden  Mail: kar.moller@gmail.com 

 

Suppleant  Tobias Frost 

Ad hoc opgaver Skæring Havvej 37 

Fliser, legeplads Tlf. 20124420   

  Mail: tofro@tdc.dk 

 

Hjemmeside:  www.skaeringhavbakker.dk 

 

http://www.skaeringhavbakker.dk/
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Orientering fra kassereren 
 

Husk ved flytning 

Ifølge grundejerforeningens vedtægter påhviler det sælger skriftligt at meddele 

kassereren navn på den nye ejer, således at fremtidige 

kontingentopkrævninger for den pågældende ejendom kan foretages korrekt 

hos den nye ejer. 

Nedenstående slip kan benyttes til at registrere ejerskifte. På forhånd tak for 

hjælpen. 

Når ejerskiftet er registreret, vil kassereren sørge for fremsendelse af 

grundejerforeningens vedtægter og det seneste nummer af ”Havposten” til den 

nye ejer. 

 

Refusionsopgørelse ved salg 

Selvom foreningens regnskabsår løber fra 1/9 til 31/8, er det for mange år 

siden vedtaget, at kontingentåret løber fra 1/11 til 31/10, idet 

kontingentfastsættelse finder sted på foreningens generalforsamling hvert år i 

oktober kvartal. Kontingentbetalingen, der forfalder til betaling i december 

2016, dækker således perioden fra 1/11 2016 til 31/10 2017. 

Husk at få kontingentet med som en post i refusionsopgørelsen i forbindelse 

med salg/køb af ejendommen. 

Spørgsmål fra ejendomsmægler eller advokat vedr. grundejerforeningens 

regnskab og kontingent kan altid henvises til kassereren. 

 

------ klip -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Adresse 

 

 

 

Sælger 

 

 

 

Køber 

 

 

 

Bedes afleveret til: 

Kurt Borgkvist, Skæring Hedevej 230, 8250 Egå 

Telefon: 86229299           E-mail:  borgkvist@get2net.dk  

mailto:borgkvist@get2net.dk
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Den løftede pegefinger 
 

 

 
 

 

 

Parkering: 

§6 fra hjemmesiden: www.skaeringhavbakker.dk/deklaration/  

Kun motorkøretøjer på indtil 3500 kg totalvægt må være hjemmehørende og 

henstilles på parcellerne. Motorkøretøjer af anden art må kun henstilles på og 

ved parcellen i det omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning. 

Campingvogne må ikke langtidsparkeres på veje i området.  
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Snerydning 

Udpluk fra http://www.aarhus.dk/da/borger/trafik/min-by/veje-og-

pladser/vintertrafik/grundejer.aspx  

Grundejernes opgaver: 

Postbude og renovationsarbejdere besøger mange husstande hver dag, og 

deres arbejde bliver langt mere risikofyldt, hvis de skal udføre det på glatte 

fortove, indkørsler og trapper.  

I yderste konsekvens kan manglende glatførebekæmpelse medføre, at posten 

udebliver, eller affaldsbeholderen ikke bliver tømt.   

Som grundejer er du ansvarlig for at rydde sne og salte på følgende arealer: 

 Fortove og gangstier ud for din ejendom  

 Indgange og trapper  

 Adgang til postkasse  

 Adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne  
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Generationer mødes i Højvang. 

Børnehave Højvang i Skæring, har de sidste par uger holdt høstuger. 

Ugerne blev afsluttet af med høstfest for bedsteforældre. 

I børnehave Højvang har vi haft fokus på høst. Børnene har været på 

ture i nærmiljøet, for at samle bær, frugter og grønt, vi har været i vores 

sansehave, og snakke urter, og samle ind. Efterfølgende har de været 

med til at sylte, lave saft og bage af de indsamlede ting. Vi har snakket 

om vigtigheden af, at vide hvor tingene kommer fra, at mælk og æg 

ikke bare bliver lavet i den lokale Føtex. 

Vi besøgte derfor ”Karensminde”, en økologisk gård i Følle, med over 

100 jerseykøer, som udgør gårdens malkeproduktion. Her så vi alt fra, 

fra en 1 dag gammel kalv, til en 11-årig malkeko, vi var ved markerne 

hvor de græssede, vi så køer blive malket og så hvor lastbilerne hentede 

mælken. Børnene synes måske der lugtede lidt landligt, og køerne tæt 

på, var måske også lidt store, sådan helt tæt på.  Men da turen gik 

derfra, var det med en børnegruppe med lysende øjne og store smil på 

munden, der glad vinkende farvel til bondemanden Mikkel. 

Vi har taget turen i vores store Christiania cykler, ud langs markerne og 

snakket om høst og korn, og endte på ”Farmershoppen” i Hjortshøj, 

hvor vi så hønsene, så markerne med grønsager, og snakkede med får 

og grise.  

Høstugerne sluttede af med en stor høstfest, hvor alle børnenes 

bedsteforældre var inviteret. Her var de med til at synge høstsange, de 

så grønsagsteater, hvor grønsager var artister i H.C. Andersens eventyr, 

og de smagte på alt den lækre mad som børnene havde lavet af alt det 

indsamlede.  De sidste uger har i den grad lænet sig op af princippet 

”fra jord til bord”. Afslutningen med bedsteforældrene var et klart plus. 

Det er vigtigt med et fællesskab på tværs af generationer, og det var 
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meget tydligt at både børn og bedsteforældre nød samværet, og for os, 

de heldige der var med på sidelinjen, gav det os en indsigt i øjeblikke 

hvor tiden bare gik lidt langsommere, og der var fyldt med nærhed og 

ro da generationer mødtes i Højvang.  

Ved Vivi Lunddal Brandi Andersen. 
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