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Referat ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 6. april 2017 

 

 

Næstformand Morten Seeberg byder velkommen. 

Der er mødt 44 grundejere op til forsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent og referent.  

Dirigent: Tage Holst. 

Referent: Karina Møller. 

 

2. Behandling af bestyrelsen forslag: 

a. Opretholdelse eller forkastelse af, at gennemføre ekstra slidlag på 

cykelstier. 

 

Kort præsentation af vores gæst Bo Rasmussen Øster fra Colas. 

Tilbuddet gennemgås, og Bo Rasmussen forklarer hvad dette indeholder. 

Derefter er der debat. 

 

 

Bo Rasmussen fortæller at vores type overfladebehandling, var det man gjorde 

i starten af 70’erne. I dag ville man fra starten grave op til en meter og fylde 

op derfra i flere lag. Dette er en meget omkostningsfuld affære. 

En kommentar fra en grundejer til dette var ”uanset underlaget ikke er i orden, 

bliver det ikke godt”. 

 

Der blev spurgt ind til faldet på sti, der i givet fald ville have et fald på ca. 25 

promille for, at vandet kan løbe af den. 

 

En grundejer vil vide, om det kan sammenlignes med Føtex stien, og dette 

kunne Bo Rasmussen bekræfte. 

Dette medførte en kommentar om, at Føtexstien opfattes som farlig.  

En anden kommentar til dette var også, at den er meget glat. 

 

En grundejer havde ikke konstateret revnedannelser. 

En anden giver udtryk for, at hun er glad for den belægning der er. 
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Cykelsti er meget humblet.  

 

Der bliver spurgt ind til revner. Bo Rasmussen fortæller, at der kan trænge 

vand ned i revner, hvilket resulterer i slaghuller. 

Til dette spørger Tobias Frost fra bestyrelsen om, hvorvidt der er så mange 

revner at der skal gøres noget ved dette. Og hvad så med vores veje. 

 

Bo Rasmussen svarer på dette: 17 steder ville der trænge til en mindre 

reparation. Når revner begynder at gabe kan der lægges en fugemasse. Dette 

gøres om vinteren. Hvert 2.-3. år. 

 

En grundejer mener ikke, at der skal bruges penge på at lave ny overflade. 

 

Der bliver spurgt ind til underbund og bærelaget, da dette skal væk på 2,5 cm. 

Der vil være stor risiko for, at det eksisterende underlag bliver beskadiget. 

Til dette er svaret fra Colas, at de kan stå inde for projektet. 

 

Der spørges ind til revnedannelser og bevægelser på cykelstien. 

Bo Rasmussen sammenligner det med fleksibiliteten som tyggegummi. 

 

Der er spørgsmål til tykkelsen på stien, da en grundejer ikke mener, at der er 

nok til, at man kan fjerne det det lag for at lægge andet på. 

Dette mener Bo Rasmussen, at det sagtens kan lade sig gøre. 

 

Der gives udtryk for, at tilbuddet er det optimale.  

 

Carl-Erik Sørensen fra bestyrelsen spørger ind til, hvor mange der køber 

overfladebehandling. 

Bo Rasmusen fortæller at det er sjældent, at kunderne køber 

overfladebehandling. Kunderne køber asfalt stier. 

 

En foreslår, at vi skal vurdere hvad vi vil bruge vores penge på. 

 

Der spørges ind til rådgivning, kvalitetskontrol og tilsyn. Og hvorfor en 

buffer. 
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Bo Rasmussen svarer, at det ikke er Colas der har sat en buffer, det er 

bestyrelsen der har fremsat dette. 

Colas står inde for deres arbejde. 

 

Carl-Erik Sørensen mener, at det var nødvendigt at have assistance i 

forbindelse med projektet. Grunden til, at der skulle være en buffer er til 

uforudsete udgifter i forbindelse med sådan et projekt. 

Tobias Frost forklarer hvorfor der er indlagt i budgettet. 

 

En grundejer føler sig provokeret af, at bestyrelsen har indlagt en buffer på 

40.000 kr.  

Tage Holst fra bestyrelsen uddyber, at det er helt legitimt, at der er denne 

buffer. Det vil være useriøst hvis vi ikke havde taget dette i betragtning. 

 

Der ønskes svar på, hvem der stod for det foregående tilbud. 

Carl-Erik Sørensen svarer, at det var DOB. Dette var naturligt, da de havde 

lavet cykelstierne i første omgang. 

 

En grundejer ønsker asfalt og sand. 

En anden grundejer ønsker ikke ny sti belægning. Opfordrer til, at folk skal se 

på Skæring Sandager. 

En grundejer er bange for de skader børnene kan få hvis de falder. 

 

Der ønskes mikrofon til kommende møder. Det er hermed noteret. 

 

Debatten afsluttes, derefter afstemning. 

Efter afstemning og optælling kan det konstateres, at stemmefordelingen er 

følgende: 

 

74 nej 

9 ja 

 

Forslaget vedr. cykelsti er forkastet. 

De følgende punkter bortfalder. 
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3. Kontingent forhøjelse. 

Kurt Borkvist begrunder hvorfor denne stigning. Der har ikke været stigning 

siden 2009. Der har været generelle prisstigning og ændringer i aftaler bl.a. 

snerydning. Dertil at vi ikke får renteindtægter mere. 

En grundejer opfordrer til at skifte bank. 

En grundejer ønsker svar på, om vi har budgetteret for lavt. 

Dette mener Kurt Borgkvist ikke. 

 

En ønsker at vide hvorfor dette forslag nu? 

Kurt Borgkvist og Karina Møller svarer til dette, at det ligeså godt kunne være 

på den ordinære generalforsamling, men at det kunne være en fordel da mange 

alligevel var samlet. 

 

Flere giver udtryk for, at det ikke virker til, at der er styr på snerydning. 

Tage Holst forklarer, at det har været meget billigt med den forgående 

snerydder. 

Dette holder desværre ikke nu, da vi har fået et professionelt firma til at udføre 

opgaven. 

 

Debat afsluttes om dette punkt, og der er afstemning ved håndsoprækning. 

Stemmefordelingen blev som følger: 

27 nej 

24 ja 

Forslaget er faldet. 

 

4. Udskiftning af vejskilte opgives 

Ingen kommentarer til dette. Opgives hermed. 

 

 

Herefter afsluttes den ekstraordinære generalforsamling. 
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Nu er det sommer, 
 

og sommer betyder aktiviteter i haven og  

masser af ude liv.  

 

 

Vi bor i et villakvarter, og hvis man er fra landet, ville man nok mene vi bor 

tæt. Med mindre man altså er fra midtbyen, så er der meget plads og højt til 

himlen.  

Det kan ikke undgås, at man faktisk kan høre, at der bor levende mennesker 

ved siden af. Børn på trampoliner, en græsmaskine, lidt musik, grill, et 

aftenbål, en rund fødselsdag… 

Og det er helt i orden, bare man tænker sig om, og ikke mindst, viser hensyn.  

Tal med naboen hvis man oplever noget der er træls, det kunne jo være, at den 

søde nabo ikke havde tænkt over, at det kunne være generende for andre. 
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Og med disse ord videre til regler om bål: 

 

Udpluk fra www.aarhusbrandvaesen.dk 

 

 

 

 

Afbrænding af bål og haveaffald 

 

Aarhus Kommune har i regulativ for husholdningsaffald vedtaget at 

husholdninger ikke må foretage afbrænding af affald, herunder 

haveaffald. Forbuddet er gældende både i byzone, landzone, 

sommerhusområder og kolonihaveforeninger. Forbuddet er gældende 

hele året. 

 

Der må dog fortsat afbrændes rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser 

(lejrbål til madlavning og hygge) samt haveaffald Skt. Hans aften (23. juni)  

Der må ved afbrænding ikke iblandes andet affald, fx malet, imprægneret eller 

overfladebehandlet træ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvbfMoKTUAhWOPFAKHe3yAV8QjRwIBw&url=http://nicefire.dk/produkt/baalfad-firebowl-1200/&psig=AFQjCNHF8RIIy85DbQapl4KBPp6wV4JLSQ&ust=1496667863515461
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig6bz-oKTUAhUIJVAKHYKGADYQjRwIBw&url=http://allreiter.blogspot.com/2011/09/ild-i-haven.html&psig=AFQjCNHUhDN1ejAYUDHBoCSewqgAWO57aw&ust=1496668003119085
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji3eX4qKTUAhWHKlAKHSTwDAEQjRwIBw&url=https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/aarhus-brandvaesen-inspirerer-i-hovedstaden&psig=AFQjCNHZTvaNuqUC93d0yhNwyaB_kH-h-A&ust=1496670144722794
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Belysning på veje og stier 
 

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, var der flere 

grundejere der kunne berette om forskellige former for lygter/lamper i vores 

villakvarter. Man må sige der er mange varianter efterhånden. Alene om min 

egen grund, kan jeg tælle fire forskellige ud af fire mulige. 

I Aarhus kommune er det blevet besluttet, at alle lamper skal udskiftes med 

energibesparende LED. Det kommer til at tage noget tid, og så vidt jeg er 

orienteret, kommer dette til at ske i løbet af 2017/18. 

Det er ikke noget bestyrelsen har indflydelse på, da det er kommunens lamper 

der er i området. Hvorvidt det er alle der bliver udskiftet, står heller ikke klart 

for os endnu. Om ikke andet, må man da håbe på, at det bliver ensartet i stedet 

for dette cirkus med mange forskellige lamper. 
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Nyt fra lokalområdet: 
 

For at gøre Havposten lidt mere spændende, vil vi som noget nyt, prøve at 

skrive om, hvad der sker i vores lokalområde. Det kan f.eks. være spændende 

arrangementer og nyheder fra lokalcenter, nabo grundejerforeninger, skole, 

institutioner, kirke osv. 

Håber i tager godt imod det nye initiativ og vil være med til at bidrage med 

artikler, info, nyheder osv. 

 

 

 

 

Skæring på facebook 
Tekst og red.: Karina Møller 

 

Flere og flere kommer efterhånden på Facebook. På facebook er der en 

fantastisk side, der er lavet af lokale, for lokale, og alle kan skrive og poste 

indlæg, billeder, henvise til nyheder osv. 

www.facebook.com derefter skal man skrive Skæring i søgefeltet, og anmode 

om medlemskab. 

I skrivende stund er der henved 2680 medlemmer. 

Siden bliver brugt til stort set alt, der vedrører Skæring som bydel.  

Der er fundet mange cykler, kæledyr, bilnøgler osv. i området og matchet rette 

ejermand. 

Har man brug for at låne et eller andet eller mangler en dims til en dut, så er der 

næsten altid gevinst. 

Prøv siden, der er masser af spændende ting i og omkring Skæring. 
     

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8qsfvg6TUAhVKKlAKHUoaDqoQjRwIBw&url=https://storyful.com/blog/2016/04/12/five-tips-for-improving-facebook-discovery/&psig=AFQjCNFNVJH6Tt_VNUVN_Y6EnbPrQuAAFg&ust=1496660184680921
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Telefon 87 13 96 00   E-mail: ska@mbu.aarhus.dk 
 
Tekst og red.: Karina Møller 

 

Vores lokale skole har fantastiske udeområder. Det er der ikke mange skoler i 

Aarhus der kan matche. Og heldigvis for det. 

Skoleledelsen vil gerne have en aktiv og levende skole og, at lokalområdet 

meget gerne må benytter sig skolens faciliteter og arealer, så længe de bliver 

passet på og man rydder op efter sig. 

Når foråret banker på, er der en livlig aktivitet i weekenderne. Folk spadserer på 

de grønne områder, børn på legepladserne, boldspil på banerne osv.  

Henover sommeren, primært fredag/lørdag, mødes mange unge fra 

lokalområdet ved ”Kongsgården”, den store bålhytte mellem skolen og Skæring 

Strandvej. Der er fest, hygge, bål og musik, og det er helt ok, så længe de unge 

rydder op. Og det gør de fleste af dem sådan set.  

Når jeg tur med hunden en fredag aften, er de unge rigtig søde, og man kan 

sagtens tale med dem, og minde dem om, at de skal passe på hinanden, og 

rydde op når de forlader det. De har ikke noget imod, at man siger hej til dem, 

nærmest tværtimod. Og det er vel også sådan det burde være. 

Med jævne mellemrum sker der desværre også ting, der ikke er 

hensigtsmæssig brug af skolen. Ruder er smadret, hærværk, grafitti, ild i 

container osv. Hvem der står for dette, står hen i det uvisse. 

Viceleder Steffen Sax og skoleleder Anne Schwartz gør jævnligt opmærksom 

på, at vi alle skal passe på ”vores skole”. Det kan man jo ikke være uenig i.  

Så en opfordring til alle i lokalområdet om, at holde lidt øje med, hvad der sker i 

området. Hils på folk, hjælp hinanden. Det koster ikke noget at sige hej, og et 

smil er trods alt stadig den korteste vej mellem mennesker. 

 

mailto:ska@mbu.aarhus.dk
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Historien om hunden og lorten… 

Som hundeejer kan det snildt hænde, at man fra tid til anden kommer til at lomme 

filosofere lidt. Et eller andet skal man jo give sig til, mens man spændt venter på, at 

vidundervovsen finder ud af, hvor den vil lægge dagens gevinst. 

Når man sådan vader rundt på stierne, kan man næsten ikke undgå, at blikket falder 

på en ordentlig en i ny og næ. Hvordan mon det kan være, at der næsten kun ligger 

store hundelorte på fortovene. Et eller andet sted, er det nok ikke nemt at lave 

spørgeskema undersøgelse, på den anden side ville det måske være meget sjovt. 

Efter en del overvejelser kom jeg frem til tre mulige årsager: 

1. Hundeejeren ikke ved, at man kan købe de såkaldte høm høm poser i flere 

forskellige størrelser. De er lige fra ”nå sådan en sød lille prut” størrelsen og 

op til ”Holy Molly, skal jeg måske overveje sorte affaldssække i stedet” 

størrelsen. 

2. Ejeren har helbredsproblemer der gør det umulig at se, og endnu mere 

umulig at bukke sig efter sådan en klippert. 

3. Ejeren er SÅ ekstrem ligeglad med, hvor deres hund skider. 

 

Jeg tror på det bedste i mennesker, så jeg vælger at se bort fra mulighed nr. 3. For en 

god ordens skyld vil jeg lige tilføje, at små hunde også kan lave lort, der kan ligge på 

fortovet. 

 
           Anirak… 
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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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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 

Kloak  Tlf. 86743035 

Skt. Hans  Mail: morten@familyseeberg.dk 

 

Referent  Karina Møller 

Havposten  Skæring Havvej 59 

Hjemmesiden  Tlf. 51945338 

Kontakt offentlige Mail: kar.moller@gmail.com 

myndigheder. 

 

Stiprojektet  Carl-Erik Sørensen 

  Skæring Hedevej 196 

  Tlf. 31131519 

  Mail: ces_nybane47@hotmail.com 

  

Suppleant  Tage Holst 

Glatførebekæmpelse Skæring Hedevej 198 

  Tlf. 86222168  

  Mail: holst198@hotmail.com 

 

Suppleant  Tobias Frost 

Fliser, legeplads Skæring Havvej 37 

Skt. Hans  Tlf. 20124420   

Ad hoc opgaver Mail: tofro@tdc.dk 

 

Hjemmeside:  www.skaeringhavbakker.dk 

http://www.skaeringhavbakker.dk/
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Midsommervisen: 

Vi elsker vor land, når den signede jul  

tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.  

Når om våren hver fugl, over mark, under strand,  

lader stemmen til hilsende triller sig bøje:  

Vi synger din lov over vej, over gade,  

vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,  

men den skønneste krans, bli'r dog din Sankte Hans!  

Den er bunden af sommerens hjerter, så varme så glade. 

 

Vi elsker vort land, men ved midsommer mest,  

når hver sky over marken velsignelsen sender,  

når af blomster er flest, og når kvæget i spand  

giver rigeligst gave til flittige hænder;  

når ikke vi pløjer og harver og tromler,  

når koen sin middag i kløveren gumler,  

da går ungdom til dans på dit bud Sankte Hans  

ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler. 

 

Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd  

skal hver udenvælts fjende beredte os kende,  

men mod ufredens ånd over mark under strand,  

vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde  

hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde.  

Dem vil vi fra livet med glædesblus holde  

vi vil fred her til lands Sankte Hans, Sankte Hans!  

Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde.  
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Grundejerforeningen Villabyen Skæring  

Havbakker indbyder hermed alle beboere med venner og 

bekendte samt vore nabogrundejerforeninger og Skæring 

Lokalcenter til 

 

Skt. Hans bål 

Fredag den 23. juni 2016 kl. 20.00 på bålpladsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forinden kan der på privat basis fra kl. 16.00 opstilles 

salgsboder, loppemarked, grill m.m., eller nyd den 

medbragte picnickurv. Ligesom sidste år sørger 

Grundejerforeningen for bål som tændes kl. 20:00 

 
 


