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Generalforsamling torsdag den 9. november 2017 

klokken 20:00 i Fælleshuset Skæring Parkvej 542. 

Fællesspisning kl. 18:30. Husk tilmelding. 

----- Bemærk NYT sted for GF. ---- 



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/


 

Indkaldelse til generalforsamling 

Grundejerforeningen Villabyen Skæring Havbakker 

Torsdag den 9/11 2017 kl. 20:00 i fælleshuset Skæring Parkvej. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning for det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

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

foreslås at kontingentet fortsætter uændret med 2.650 kr. årligt. 

6. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Arne Gam, Carl-Erik Sørensen. 

7. Valg af 2 suppleanter.  

8. Valg af revisor 

9. Evt. 

 

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

senest den 18/10 2017 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.  

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 2/11 2017.  

Tilmelding til gratis spisning den 9/11 2017 kl. 18:30 

Navn: _______________________________________________Antal:____ 

Adresse:________________________________________________________ 

 





          Balance pr 31.08.2017 
 
Aktiver: 
 
Kassebeholdning        0,00 
Jyske Bank: Foliokto.     271.198,80 
Jyske Bank: Foreningskto.   806.639,01 
Jyske Bank: Driftskto.    141.319,41 
Jyske Bank: Foliokto.       40.689,81 
Forudbetalinger        0,00 
Tilgodehavender        0,00 
 
 
Aktiver i alt:         1.259.847,03 
 
 
Passiver: 
 
Dispositionsfond           40.000,00 
Kreditorer                  0,00 
 
Vejfond: 
 
Saldo 01.09.2016          1.157.030,62 
Årets forbrug                  - 238.512,50 
Årets resultat              301.328,91 
Saldo 31.08.2017          1.219.847,03 
 
Passiver i alt           1.259.847,03 
 
 
Skæring, den 29/9-2017 
 
 Arne Gam      Morten Seeberg    Kurt Borgkvist 
 Formand        Næstformand         Kasserer 
 
    Karina Møller   Carl-Erik Sørensen  Tage Holst  Tobias Frost 
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem  Suppleant     Suppleant 

 

 

 



Halloween 
 

Halloween er på trapperne, og det er 
efterhånden blevet en tradition blandt rigtigt 
mange børn og unge i vores villakvarter, at lave gys eller guf. 
De fleste herude synes i bund og grund, at det er meget (u)hyggeligt med 
visit. For at alle kan få en god oplevelse, både for børnene der går rundt, og 
de mennesker der bor her, er her et par tips og gode råd. 
Halloween er tirsdag d. 31. oktober 

      

Til de voksne: 

 Hvis det er okay, at ungerne ringer på, så kan i markere 
 det på flere måder f.eks. levende lys i lanterner, Græskar 
 med lys, anden halloween pynt osv.  
 Det signalerer, at ”her er børn velkomne”.  
 Hvis i ikke er interesseret, kan i evt. sætte en seddel op 
 ”halloween nej tak”. 
 

Til børnene og deres forældre: 

Tal med jeres børn om, hvordan de kan se, om de er velkomne.  

Se ovenstående + respekter et nej tak. 

Hvordan banker man så på? 

Banke på, vente, banke på, vente…… 

Her kan der ske to ting:  

Enten bliver døren åbnet og man kan få lidt slik 

eller lidt mønt, eller også er der ikke nogen der 

åbner, selvom det kan være tydeligt, at der er nogen hjemme.  

Her skal man respektere, at de ikke er med på gys og guf, og gå pænt igen.  

Det er altså en dårlig idé, at begynde at banke på diverse vinduer eller råbe til 

folk, at man godt ved de er hjemme. 

 

 

      Med håbet om, at alle får en god aften, hvad enten man  

      er til gys, guf, kongens mønt, eller bare vil være i fred. 

 



Ny belysning i området. 

Så er udskiftningen også kommet til vores villakvarter. 

Firmaet der monterer oplyser, at der er to forskellige gadebelysninger.  

Den ene model er på alle vores cykelstier. 

Den anden model skal være på de resterende veje. 

Det smarte ved den nye belysning er bl.a., at den sparer energi, 

lysstyrken kan reguleres og sidst men ikke mindst, at alle lygter vil 

være tændt i stedet for kun hver anden som det hidtil har været. 

Hvorfor der er brugt to forskellige modeller er der ikke noget svar på.  

Der er nogle skæve lygtepæle der skal udskiftes, da de ikke kan rettes 

op. Hvis de står hos en grundejer, kan der være en risiko for, at de skal 

grave lidt af beplantningen op i forbindelse med denne udskiftning. 

Grundejerforeningen har intet med den udskiftning at gøre, det er 

Aarhus kommune der står for dette. 

 

For mere information www.aarhus.dk/lys 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Belysning ved stam og boligveje     Belysning ved stier 

http://www.aarhus.dk/lys


Som grundejer skal du huske følgende 

omkring din grund! 

Det er vigtigt, at man holder orden omkring sin grund.  

Praktisk betyder det bl.a. at fortov skal holdes. 

 

Ukrudt mellem de små kopsten skal væk. 

Kant mellem flise og græs skal kantes. 

Feje løse blade m.m. 

Hæk skal holdes klippet således at man kan passere. 

Grene der hænger ud over fortov skal klippes. 

Nedfalds frugt m.m. skal væk (det bliver glat). 

Skovle sne. 

Sand eller salt på fortov. 

 

    Ja        Måske       Nej 



 

Skilte i området 
 

I løbet af sensommeren er vejenes nummerskilte 

blevet rengjorte. Desuden er der også malet op hvor 

der har været et behov.  

Så nu skulle folk gerne kunne se, hvor de skal hen i 

området. 

Hvis man opdager, at der skulle være skilte der er 

overset eller andet, kan der rettes henvendelse til 

Tobias eller Karina fra 

bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Telefon 87 13 96 00   E-mail: ska@mbu.aarhus.dk 

Kunstgræsbane ved skolen 

Efter flere måneders forarbejde er den nye kunstgræsbane ved Skæring Skole 

klar til indvielse.  

Det er først og fremmest HEI, der får gavn af banen, men Skæring Skole får 

også mulighed for at benytte den nye indhegnede bane.  

”Vi er glade for, at vi nu har mulighed for at forlænge muligheden for at spille 

udendørs fodbold i vores almindelige idrætsundervisning,” siger pædagogisk 

leder Steffen Sax om den nye bane. 

”Men de elever på de ældste årgange, der har valgt fodbold som toning, får 

fremover også bedre muligheder for at gennemføre praktisk træning i 

vinterhalvåret, ligesom SFO-en får mulighed for at spille fodbold udendørs i 

en større del af året.” 

Arbejdet med at bygge banen startede i maj. Den tidsplan, der blev lagt fra 

starten, hvor målsætningen var, at banen skulle være klar til brug i 

september, blev overholdt.  

Det koster 5 millioner kroner at bygge banen. Århus Kommune har betalt 3,1 

mio. kroner, mens HEI har bedraget med resten, der blandt andet er hentet 

hos sponsorer og bidrag i lokalområdet. En lokal indsamling gav et beløb på 

300.000 kroner – fordelt på 200 bidragsydere. 
                    Foto: Frank Helbo 

 

 

 

 

 

 

mailto:ska@mbu.aarhus.dk


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


 

En opfordring: 

Havposten modtager meget gerne indlæg fra jer 

grundejere. Det kan være der sker noget interessant i 

vores lokalområde, foreninger, el.lign. eller bare en 

god historie. Kontakt Karina Møller fra bestyrelsen, 

for nærmer info m.m. 

 

 

Så er efteråret kommet 


