
 

 
 

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær 
generalforsamling. 

   

Tirsdag d. 24. februar 2014 kl. 19:00 - 22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). 
 
Program: 
 

18:45 Dørene åbnes. 
 

19:00 Velkomst til generalforsamlingen. 
 

20:30 Kort pause og let traktement. 
 

21:45 Uddeling af Årets PIP 
 

22:00 Tak for i aften.  
 

  
  
Husk at tilmelding er nødvendig og skal ske senest torsdag d. 19. februar 2014 til en af nedenstående: 
 
Thomas Mikkelsen     Tove Thomassen 
Nattergalevej 6       Nattergalevej 15 
Tlf. 31 50 74 04       Tlf. 25 34 32 57 
Mail: fuglebakkenaarhus@gmail.com    Mail: aarhusseashop@mail.dk  

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Velkomst.  
 

2. Valg af dirigent.   
 

3. Formandens beretning.   
§ Se materiale side 2 - 5. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab for 2014.  
§ Se materiale side 6. 
§ Bemærkninger til regnskabet – se side 6 - 7. 

  

5. Indkomne forslag.  
§ Peter Mørch, Fasanvej 11A: Dialog om den fremtidige håndtering af asfalteringsarbejde. Se forslaget på side 7.  

 

6. Fremlæggelse af budget for 2015.  
§ Se materiale side 8. 

 

7. Fastsættelse af kontingent for 2015.  
§ Se materiale side 8. 

 

8. Valg til bestyrelsen i henhold til §5 samt suppleanter, revisor og revisorsuppleanter. 
§ På valg er: 

  
Bestyrelsen:      Revisor: 
- Tove Thomassen (ønsker genvalg)   - Steen Borregaard (ønsker genvalg) 
- Trine Grove (ønsker genvalg) 
- Der er desuden 2 ledige pladser  

  
Suppleanter:      Revisorsuppleant:  
- 2 kandidater søges     - Lise Hansen (ønsker genvalg) 

  

9. Eventuelt 
§ Uddeling af Årets Pip - se materiale side 11. 

  

HUSK	  TILMELDING	  

SENEST	  19.	  FEBRUAR	  
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3. Formandens beretning 
 

Bestyrelsens arbejde 
 
Efter generalforsamlingen d. 24. februar 2014 blev der holdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 12. marts 
2014. Vi må konstatere, at der stadig er ledig plads i bestyrelsen samt ingen suppleanter, hvilket betyder 
færre hænder til at løfte bestyrelsesarbejdet. 
 
Bestyrelsesarbejdet generelt 
Der blev afholdt 9 officielle bestyrelsesmøder i bestyrelsesåret 2014, idet møderytmen fra tidligere blev 
fortsat. Dette medfører en begrænset arbejdsmængde pr. møde og sikrer at opgaverne bliver løst på 
effektiv vis. 
 
Fokusområder 
Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med følgende fokusområder i løbet af 2014: 
   

• Elektronisk kommunikation: 
Vi har fortsat indsatsen med at forbedre kommunikationen via nyhedsbreve udsendt per mail og i 
print. Ligeledes opdateres hjemmesiden løbende og det håber vi medfører en relevant 
informationsmængde til medlemmerne. 

 

• Sociale arrangementer: 
Bestyrelsen kører fast fire årlige arrangementer (generalforsamling, fastelavn, fredagskomsammen 
og julearrangement) og det er vores oplevelse, at gentagelsen af disse arrangementer betyder, at 
opbakningen fastholdes eller endda udvides. Endvidere er der kommet mange gode forslag og 
input til sociale arrangementer fra grundejerne – dem vil vi se nærmere på og evt. søsætte i de 
kommende år. 

  

• Administration af kontingentbetaling: 
Det har været et stort ønske at effektivisere håndteringen af kontingentopkrævning, betalinger, 
rykkergebyr m.v. Der er derfor indarbejdet en mere simpel metode til kontingentopkrævning samt 
fastsat faste datoer for kontingentfastsættelse, kontingentbetaling og udsendelse af rykkergebyr 
Endvidere forventer vi, at det i de kommende år vil blive endnu nemmere for foreningens 
medlemmer at benytte forskellige digitale betalingsløsninger såsom netbank, mobil betaling m.v. 
når kontingentet skal betales. Det vil dog stadig være muligt at gå i banken og få dem til at foretage 
betalingen, såfremt man ønsker denne løsning.  
 

Disse forskellige betalingsmuligheder har bl.a. medført, at alle kontingentindbetalinger er blevet 
betalt inden kalenderåret sluttede – og det er en ny positiv rekord, som vi ser frem til fortsætter i 
de kommende år. 

 
Økonomi 
Kontingentindbetalinger 
Vi vil gerne rose grundejerne for at vi i 2014 allerede den 15. juni kunne registrere, at alle kontingenter 
var betalt, hvilket er et 1/2 år før normalt. Vi takker for indsatsen. 
 

Procedure ved indbetaling af kontingent: 
1. Kontingentet fastsættets på generalforsamlingen i februar. 
2. Kontingentopkrævning udsendes 1. marts. 
3. Betalingsfristen er 1. april. 
4. Betalinger efter 1. april pålægges et administrationsgebyr på 100 kr.  

 
Vi vil gerne opfordre til, at man sørger for at indbetale kontingentet rettidigt, da det er et stort arbejde 
for foreningens kasserer at afstemme indbetalinger, udsende rykkere mv. 
 
Regnskab og budget 
Regnskab for 2014 samt budget for 2015 findes som bilag i dette materiale og præsenteres på 
generalforsamlingen.  
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Vej, kloak og sne 
 
Vej og Kloak vedligehold 
I 2014 blev de mest akutte huller i vejene rundt om i kvarteret lappet. Vi har således fulgt planen om, kun 
at foretage den allermest nødvendige reparation, da en del af kvarterets veje jo stadig mangler det 
endelige slidlag eller står foran en større renovering i løbet af 2015 m.v. 
 
Kvarterets regnvandsbrønde blev alle renset i efteråret 2014, hvilket følger planen om denne aktivitet ca. 
hvert 2. år. 
 
Snerydning 
Bestyrelsen indgik i 2012 aftale med en ny entreprenør omkring snerydning. Det skyldes et økonomisk 
bedre tilbud samt større fleksibilitet omkring kommunikation og serviceniveau. Der ryddes sne, når der 
falder mere end 5 cm sne. Det er bestyrelsens holdning, at dette niveau er passende, men vi hører 
naturligvis gerne fra grundejerne ift. jeres oplevelse af snerydningen i vintersæsonen. Milde vintre er 
naturligvis med til at mindske omkostningerne til snerydning og igen i år er vi på grund af begrænsede 
snemængder endt under budget på denne post. 
 
Gravearbejde i kvarteret 
Aarhus Vand renoverer i øjeblikket flere kloaker i området. Alle berørte grundejere har modtaget et 
informationsbrev fra Aarhus Vand. Når dette gravearbejde er færdigt kan projektet med den forestående 
vejrenovering fortsættes. 
 
Vejrenovering 
Som besluttet på tidligere års generalforsamlinger, er det planen, at forsøge at renovere de veje, der 
trænger mest. Denne renovering afhænger af hvor langt vi kan få økonomien til at strække, som følge af 
de opsparede midler der er afsat til vejprojekter. Vi forventer at asfaltarbejdet starter omkring 1. maj 
2015 alt efter om gravearbejdet i kvarteret er færdigt.  
 
I den sydlige del af kvarteret er en række grundejere gået sammen om at få renoveret deres kantsten. Det 
er blevet et flot resultat, som samtidig sikrer, at der kan påføres et nyt og stærkt lag asfalt, uden at 
regnvand fra vejbanen løber ind på fortove og videre mod hus og have. 
 
Samtidig medfører en fast og stærk kantsten, at asfaltlaget lukker tæt i siderne af vejen, og derved 
minimeres risikoen for frostspræninger, så vejen holder længere. Det betyder færre udgifter til 
vejvedligehold og ligeledes en bedre vej, som både er mere komfortabel at køre på og nemmere at rydde 
sne på. 
 
 

Kommunikation 
 
Hjemmesiden 
Vi forsøger at holde grundejerforeningens hjemmeside opdateret med både grundlæggende information til 
medlemmer og tilflyttere i form af vedtægter, kontaktoplysninger m.v. Endvidere promoveres aktuelle 
arrangementer og nyheder jævnligt på hjemmesiden og vi håber at flere og flere får lyst og lejlighed til at 
besøge hjemmesiden fra tid til anden.  
 
Nyhedsbrev 
Som de fleste forhåbentlig har bemærket, bruger vi e-mail som den primære kommunikationsform. 
Overgangen til elektronisk kommunikation er sket med fuld respekt for de medlemmer, der ikke har 
mulighed for eller ønsker at modtage information elektronisk. Disse medlemmer modtager fortsat al 
relevant information på papir. 
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At vi nu kan kommunikere elektronisk med vore medlemmer via email-baserede nyhedsbreve, har givet 
os mulighed for at målrette informationen, så den udsendes på det tidspunkt, hvor den er mest relevant 
for medlemmerne. Ligeledes er det en billig løsning som sparer en del omkostninger ift. tidligere tiders 
tryk- og uddelingsudgifter. 
 
 

Årets arrangementer 
 

Fastelavnsfest 2015 
Foreningens årlig fastelavnsdag var igen et fint tilløbsstykke med omkring 50 børn ca. samme antal 
forældre. Det er stort set samme antal som gennemsnittet de sidste par år og det et par hyggelige timer 
med højt humør og mange flotte udklædninger. Arrangementet blev afsluttet med varm kakao og 
pølsehorn til ungerne.  
	  
Fredagskomsammen (”sommerfest”) 
År 2 med grundejerforeningens fredagskomsammen, blev igen en rigtig hyggelig eftermiddag/aften med lidt 
over 100 deltagende voksne og børn. Vi var rigtig heldige med dejligt solskinsvejr. Folk gik rundt og 
hyggede sig og fik en god snak, måske også med en eller flere, som de normalt ikke lige ville falde i snak 
med. 
 
Det ”gamle” festudvalg fra sidste år havde igen sagt ja til at være medarrangører, og der blev grillet pølser 
og brød til ”byg-selv-hotdogs”. Nogle havde taget snobrødsdej med til ungerne – men det var vist mest 
forældrene som fik tjansen.  
 
Bestyrelsen havde i år valgt at lave en lille opgave til deltagerne, om at komme med forslag til nye typer af 
arrangementer som kunne være spændende samt forslag til, hvad man evt. kunne bruge den grønne plads 
ved siden af lejepladsen til på sigt. Mange gode forslag blev sat op på den medbragte tavle. 
 
På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev der udvalgt et par af forslagene som vindere og vinderne blev 
belønnet med et par flasker rødvin. 
   
Kreativ aften 
Blev gentaget i november med få men trofaste deltagere. Mon ikke at det gentages igen til vinter. 
	  
Nye tiltag i 2015 
Der er intentionen at forsøge os med en ”æblemost-dag” til efteråret - sammen med Kari Nissen som har 
foreslået dette. Vi har talt om det skulle være i forbindelse med fredag-komsammen, men det er nok for 
tidligt ift. hvornår de fleste æblesorter bliver modne. Der vil komme noget nærmere om dette når tiden 
nærmer sig. Forslag om foredrag eller vandreture i nærområdet kunne også komme på tale, men vi må se 
hvad der er af tid og muligheder. Kom gerne til os (Inge Holm) med forslag.  

 
Medhjælp til arrangementer 
Bestyrelsen har med stor glæde oplevet opbakning og hjælp til diverse arrangementer og vil meget gerne 
takke dem, der giver en hånd med. Vi håber også at endnu flere medlemmer fra tid til anden vil komme på 
banen og involvere sig i planlægning og afvikling af endnu flere arrangementer. 
  
 

 
Øvrige emner 

  
Nye medlemmer 
Der har også i 2014 været en del udskiftning i kvarteret som følge af køb og salg af huse. 
 
Vi fortsætter den gode tradition med at byde nye grundejere velkomne i kvarteret, hvor et 
bestyrelsesmedlem afleverer et velkomstbrev samt et eksemplar af bogen og informerer om kvarteret og  
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foreningen. For at sikre en god service til nye medlemmer opfordrer vi fortsat til, at grundejerne der 
sælger deres huse, meddeler de ansvarlige i bestyrelsen, når der kommer nye beboere til.  
 
Endvidere får vi lidt indtægter fra ejendomsmæglerne, når de indhenter materiale fra grundejerforeningen 
ifm. salg af huse i kvarteret. 
 

 
 

Bestyrelsen 2015 
 

Nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter søges 
Som en bestyrelse baseret på frivilligt arbejde råder vi over begrænsede ressourcer, især i form af tid. 
Dertil er der arbejdsområder, hvor vi kan mangle faglige kompetencer. Det er derfor vigtigt for kvaliteten 
af det udførte arbejde, at vi også i fremtiden har mulighed for at trække på de mange gode og dygtige 
grundejere, som findes i vores kvarter.  
 
Vi mangler fortsat lidt flere hænder til at hjælpe med bestyrelsesarbejdet. Der er pt. to ledige plads i 
bestyrelsen samt plads til to suppleanter. Vi håber derfor, at der er et eller flere medlemmer, som har lyst 
til at stille op til valg på generalforsamlingen. 
 
Skulle man have fået lyst til at melde sig under fanerne, eller hvis man gerne vil have yderligere 
information om bestyrelsesarbejdet, er man meget velkommen til at rette henvendelse til formanden pr. 
mail på fuglebakkenaarhus@gmail.com eller pr. telefon på 31 50 74 04. 
 
 
 

Afslutning 
 
Afslutningsvist vil jeg gerne takke bestyrelsen for vel udført arbejde i bestyrelsesåret 2014. Der bliver lagt 
en del frivillige arbejdstimer, men vi er også blevet meget effektive og velorganiserede, hvilket betyder at 
der er overskud til at arbejde mere med de sjove projekter, når de administrative pligter kan løses uden 
større problemer.  
  
Der skal også lyde en stor tak til grundejerne for jeres opbakning til vores arbejde generelt, og særligt for 
at have taget så godt imod de nye tiltag, vi har lanceret i det seneste år. 
 
Vi ser frem til et godt og spændende arbejde i bestyrelsesåret 2015. 
 
 
Formanden 
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4. Regnskab 2014 

 

 
	  
 
 
 
 
 
 

1

Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN
Årsregnskab  for perioden 1. januar - 31. december 2014

Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening
Resultatopgørelse
Indtægter
Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk (266) 199.500 0 198.750 0 198.750 0
Kontingent, foreningen - obligatorisk (266) 0 26.600 0 26.500 0 26.500
Kontingent, foreningen - frivillig (45) 0 4.500 0 5.000 0 4.700
Renteindtægter, bank 46 23 1.000 500 1.924 962
Indtægter ved salg af bog 0 0 0 0 0 400
Øvrige indtægter (ejendomsmægler og gebyr) 0 8.250 0 2.500 0 4.200
Indtægter i alt 199.546 39.373 199.750 34.500 200.674 36.762

Omkostninger
Vej/kloak/sne
Vedligeholdelse, vej 16.758 0 30.000 0 0 0
Vedligeholdelse, kloak 18.000 0 60.000 0 35.750 0
Snerydning 0 0 15.000 0 10.156 0
Trafik/miljø 0 0 0 0 0 0
I alt 34.758 0 105.000 0 45.906 0

Arrangementer
Fastelavn 0 37 0 2.500 0 828
Øvrige arrangementer 0 2.319 0 5.000 0 2.717
I alt 0 2.356 0 7.500 0 3.545

Kommunikation
Informationsmateriale 0 0 0 1.000 0 0
Hjemmeside 0 3.165 0 2.500 0 1.290
I alt 0 3.165 0 3.500 0 1.290

Administrationsomkostninger
Kontorartikler m.v. 0 284 0 400 0 230
Forsikringer 0 2.637 0 3.000 0 2.572
Porto og gebyrer 0 577 0 1.000 0 484
Bestyrelsesmøder 0 3.706 0 5.000 0 3.220
Generalforsamlingen 0 7.715 0 9.000 0 6.335
Øvrige omkostninger 0 0 0 500 0 365
I alt 0 14.919 0 18.900 0 13.206

Omkostninger i alt 34.758 20.440 105.000 29.900 45.906 18.041

Årets resultat 164.788 18.933 94.750 4.600 154.768 18.721

Balance

Aktiver
Kassebeholdning 950 3.460
Danske Bank - Budget 161.439 51.602
Danske Bank - Aftaleindskud 0 325.406
Danske Bank - Toprente 0 200.000
Dronninglund Sparekasse - Aftaleindskud 600.000 0

762.389 580.468

Tilgodehavende hos grundejere 0 0

Aktiver i alt 762.389 580.468

Passiver
Egenkapital, forening
Egenkapital pr. 1. januar 2014 74.355 55.634
Årets resultat 18.933 18.721
Egenkapital  pr. 31. december 2014 93.288 74.355

Egenkapital, vej/kloak/sne
Egenkapital pr. 1. januar 2014 504.313 349.545
Årets resultat 164.788 154.768
Egenkapital  pr. 31. december 2014 669.101 504.313

Skyldige omkostninger 0 0
Forudbetaling af kontingent 0 1.800

0 1.800

Passiver i alt 762.389 580.468

2014
Regnskab Regnskab

2013
Budget

2014
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Bemærkninger til årsregnskabet 
 
Periode 
Årsregnskabet dækker for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 
 
Indtægter 
Der er i alt 266 medlemmer á 850 kr. (100 kr. til foreningen og 750 kr. til vej/sne/kloak). 
Der er i alt 45 frivillige medlemmer á 100 kr. (nedgang fra 47 medlemmer i 2013).  
 
Renteindtægter, bank 
Posten er mindre end budgetteret, da renteniveauet er lavt.  
 
Øvrige indtægter (ejendomsmægler og rykkergebyr)  
Der er solgt langt flere huse i området, ligesom flere medlemmer ikke har betalt kontingent til 
tiden. Posten er derfor større end budgetteret. Posten fordeler sig med ca. 4.000 kr. fra 
rykkergebyrer og ca. 4.000 kr. fra ejendomsmæglergebyrer. 
 
Vedligeholdelse, vej 
Der blev sidste år anvendt mere end budgetteret på denne posten, hvorfor der i år har været stor 
fokus på omkostninger ifm. vedligeholdelse af veje. 
 
Vedligeholdelse, kloak 
Der er renset kloaker, hvilket sker ca. hvert andet år.  
Der er ikke afhold omkostninger til udskiftning/reparation af kloaker. 
 
Snerydning  
Der er brugt færre penge på snerydning som følge af mindre hård vinter. 
 

Øvrige arrangementer 
Der har være afholdt omkostninger til fredags komsammen og julearrangement. 
 
 
 
 
 

5. Indkomne forslag 
 
Peter Mørch, Fasanvej 11A, har foreslået at der:  
 
”…rejses en dialog om den fremtidige håndtering af asfalteringsarbejdet, bestyrelsens beføjelser forbundet 
hermed samt håndteringen af de allerede berørte grundejers udgifter til ændring af kantsten. Jeg forudser, 
at såfremt bestyrelsen skal gives ret til at træffe beslutninger, som betyder konstruktionsmæssige ændringer 
af medlemmernes ejendom finansieret af medlemmerne, vil dette kræve vedtægtsændringer. Jeg har i de 
nuværende vedtægter ikke kunne finde hjemmel hertil.” 
 
 
Der vil blive lejlighed til at uddybe og diskutere ovenstående på generalforsamlingen. 
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6. Budget 2015	  

 
	  

 
7. Kontingent 2015 
 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om følgende kontingenter for 2014: 

- Foreningen: 100 kr. (uændret) 
- Vej/kloak/sne: 750 kr. (uændret) 

 
1

Grundejerforeningen FUGLEBAKKEN

Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening Vej/kloak/sne Forening
Resultatopgørelse
Indtægter
Kontingent, vej/kloak/sne - obligatorisk 200.250 0 199.500 0 198.750 0
Kontingent, foreningen - obligatorisk 0 26.700 0 26.600 0 26.500
Kontingent, foreningen - frivillig 0 5.000 0 4.500 0 4.700
Renteindtægter, bank 200 100 46 23 1.924 962
Indtægter ved salg af bog 0 0 0 0 0 400
Øvrige indtægter (ejendomsmægler, annoncer og gebyr) 0 4.000 0 8.250 0 4.200
Indtægter i alt 200.450 35.800 199.546 39.373 200.674 36.762

Omkostninger
Vej/kloak/sne
Vedligeholdelse,  vej 30.000 0 16.758 0 0 0
Projekt vej 600.000 18.000 0 0 0
Vedligeholdelse, kloak 60.000 0 0 0 35.750 0
Snerydning 15.000 0 0 0 10.156 0
Trafik/miljø 0 0 0 0 0 0
I alt 705.000 0 34.758 0 45.906 0

Arrangementer
Fastelavn 0 2.500 0 37 0 828
Sommerfest/fredags komsammen 2.500 0 0 0 0
Øvrige arrangementer 0 2.500 0 2.319 0 2.717
I alt 0 7.500 0 2.356 0 3.545

Kommunikation
Informationsmateriale 0 1.000 0 0 0 0
Hjemmeside 0 2.500 0 3.165 0 1.290
I alt 0 3.500 0 3.165 0 1.290

Administrationsomkostninger
Kontorartikler m.v. 0 400 0 284 0 230
Forsikringer 0 3.000 0 2.637 0 2.572
Porto og gebyrer 0 1.000 0 577 0 484
Bestyrelsesmøder 0 5.000 0 3.706 0 3.220
Generalforsamlingen 0 9.000 0 7.715 0 6.335
Øvrige omkostninger 0 500 0 0 0 365
I alt 0 18.900 0 14.919 0 13.206

Omkostninger i alt 705.000 29.900 34.758 20.440 45.906 18.041

Årets resultat -504.550 5.900 164.788 18.933 154.768 18.721

Balance

Aktiver
Kassebeholdning 950 3.460
Danske Bank - Budget 161.439 51.602
Danske Bank - Aftaleindskud 0 325.406
Danske Bank - Toprente 0 200.000
Dronninglund Sparekasse - Aftaleindskud 600.000 0
Likvider i alt 762.389 580.468

Aktiver i alt 762.389 580.468

Passiver
Egenkapital, forening
Egenkapital pr. 1.januar 2014 74.355 55.634
Årets resultat 18.933 18.721
Egenkapital pr. 31.december 2014 93.288 74.355

Egenkapital, vej/kloak/sne
Egenkapital pr. 1. januar 2014 504.313 349.545
Årets resultat 164.788 154.768
Egenkapital pr. 31 december 2014 669.101 504.313

Skyldige omkostninger 0 0
Forudbetaling af kontingent 0 1.800

0 1.800

Passiver i alt 762.389 580.468

Regnskab
2013

Regnskab
20142015

Budget 
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Opdateret plan for vejrenoveringer i kvarteret	  

	  
Via arbejdet med udskiftning af kloakledninger og fjernvarmeledninger i kvarteret har grundejerforeningen 
fået mulighed for at få lavet en total asfaltering af de berørte veje til en stærkt reduceret pris i forhold til 
hvad en total asfaltering ellers ville koste. Kortet herunder viser hvilke veje der er planlagt at blive fuldt 
renoveret. Alt efter hvilke priser grundejerforeningen får forhandlet sig frem til, kan der evt. blive tale om 
et endnu unavngivet vejstykke mere (information herom vil følge senere, hvis det bliver aktuelt). 
 

 
 
 
Prisen for renovering af de 7 vejstykker er budgeteret til at beløbe sig til ca. 500.000 kr med forbehold for 
udsving i materiale/asfalt priser. Hvilket er ca. 30 % af hvad vi skulle have betalt hvis vi selv skulle stå for 
en sådan renovering. De resterende ca. 70% af de samlede omkostninger betales af Aarhus Vand og 
Fjenvarme. 
 
Efter endt gravearbejde er vejene nu blevet reetableret op til nuværende vejniveau. I løbet af 2015 skal 
der påføres et nyt slidlag i hele vejens bredde når det nuværende lag har sat sig. Dette slidlag er 2-3 cm 
tykt, hvilket medfører, at vejene hæves 2-3 cm i forhold til nuværende niveau. 
 
Fortove 
Grundejerforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af vejen, mens det er den enkelte grundejer, som er 
ansvarlig for fortovet og de tilhørende kantsten (den første række brosten i den sydlige del af kvarteret). 
  
Fortove – Syd (Drosselvej samt dele af Fasan-, Solsorte- og Due-vej) 
Når vejen hæves, vil brostenene på vejene i den sydlige del af kvarteret nogle steder komme til at ligge 
under vejens niveau, hvilket kan medføre, at regnvand vil løbe ind på fortovet og evt. de omkringliggende 
grunde. Bestyrelsen har igennem kontakt til en entreprenør fået vuderet de tekniske løsninger på dette 
problem. 
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Rent vejteknisk ville den bedste løsning være at etablere rigtige kantsten, idet de nuværende brosten ikke 
kan slutte tæt til asfalten og dermed øger risikoen for frostsprængninger, da vand kan trænge ind under. 
Denne løsning vil dog kræve at alle grundejere på de berørte vejstykker sætter nye kantsten nedsat i 
beton, hvortil asfalt-slidlaget på vejen vil blive lagt ud til. Prisen vil iflg. overslag fra forskellige 
entreprenører være ca: 730 kr + moms pr. lbm alt efter valg af beton/granit kantsten osv. Dette kan 
derfor måske gøres billigere alt efter hvilke løsninger man vælger og hvor mange grundejere der ønsker at 
deltage. 
 
En mindre omfattende løsning kunne være at etablere en "rendestens-løsning" som det også er blevet 
foreslået ved generalforsamlingen af flere grundejere. Dette vil iflg. den tekniske rådgivning som 
bestyrelsen har modtaget være en acceptabel løsning, men vil uden tvivl medføre afvandingsproblemer på 
fortovene hvis den inderste brosten ligger for lavt. Ideelt set skal den inderste sten være en egentlig 
kantsten med højde på ca. 10 cm over asfalten, men kan også være den nuværende brosten såfremt den 
ligger højt nok. I må da som grundejere selv vurdere jeres fortov og bedømme om I kan få problemer 
med regnvandsindløb på jeres grund. 
 
Der gøres i den forbindelse opmærksom på at regnvand heller ikke må løbe fra fortovene ned i 
vejbrøndene, da de derved vil blive stoppet til med sand/grus/sten. Hvis dette er tilfældet pga.  
grundejerens kantstens løsning skal grundejeren sørge for at hæve kantstenen og kan i yderste 
konsekvens resultere i et vejsyn med kommunen. En sådan tilstopning er en udgift for alle i foreningen da 
vedligeholdelse af afvandingskloakerne (vejbøndene) tilfalder grundejerforeningen og evt. oprensningen af 
disse derfor skal betales af den fælles kasse. 
 
På dele af Solsortevej og Fasanvej har en række grundejere gået sammen om at få renoveret deres 
kantsten. De har bibeholdt en kant med brosten, der stillet på skrå udgør den nye ”kantsten”. Det er 
blevet et flot resultat, som samtidig sikrer, at der kan påføres et nyt og stærkt lag asfalt, uden at regnvand 
fra vejbanen løber ind på fortove og videre mod hus og have. 
 
Bestyrelsen opfordrer de enkelte grundejere på de berørte vejstrækninger til at gå sammen og aftale, 
hvilken løsning de ønsker. Derfor; tag en snak med naboen og find en løsning i fællesskab.  
 
Fortove – Nord (Nattergalevej, Falkevej samt sydlige del Tornskadevej) 
Hvis grundejere i den nordlige del måtte ønske det, kunne dette arbejde også være et godt tidspunkt at få 
repareret deres kantsten hvis de trænger. Nye kantsten nedsat i beton, vil som tidligere nævnt iflg. 
overslag fra forskellige entreprenører beløbe sig til ca: 730 kr + moms pr. lbm alt efter valg af beton/granit 
kantsten osv. Dette kan evt. gøres billigere alt efter hvilke løsninger man vælger og hvor mange 
grundejere der ønsker at deltage. Bestyrelsen opfordrer de enkelte grundejere på de berørte 
vejstrækninger til at gå sammen og aftale, hvilken løsning de ønsker. Derfor; tag en snak med naboen og 
find en løsning i fællesskab.  
 
Deadline for arbejdet i hele kvarteret 
Deadline for at have udført arbejdet der indkludere gravearbejde ud i vejen (kantsten) er d. 1. april 2015, 
da det nye slidlag påføres vejene 1. april – 1. juli 2015 efter nærmere aftale med entreprenøren. 
 
For at undgå opgravninger i ny den nye asfalt, opfordrer bestyrelsen derfor alle grundejere til at tage en 
kritisk gennemgang af eget fortov og igangsætte eventuelle renoveringer, inden der påføres slidlag. 
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Baggrund: 
Som et nyt lille tiltag, indstiftede Grundejerforeningen sidste år en prisuddeling. Med prisen ønsker 
grundejerforeningen at give et skulderklap til et eller flere medlemmer, som på forskellig vis er med til at gøre Pip-
kvarteret til et endnu bedre sted at bo. Vi modtager derfor gerne gode, sjove eller kreative forslag til årets 
prisuddeling, som finder sted på generalforsamlingen.  

Måske har du/I verdens bedste naboer, der altid passer jeres hus når I tager på ferie. Måske er der et 
renoveringsprojekt i kvarteret, som har resulteret i et flot hus. Måske er det en helt tredje ting som du/I synes 
fortjener lidt ekstra ros og et officielt skulderklap. 

 
Præmisser og uddelingskriterier: 
- Prisen uddeles på generalforsamlingen. 
- Alle kan sende en eller flere nomineringer til Årets PIP. 
- Bestyrelsen udpeger vinderen. 

 
Dette års nomineringer: 
Bestyrelsen udvælger en vinder blandt nedenstående nomineringer. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
	  

	  

Etablering af indkørsel med brosten på Fuglesangs Allé 17 
(Jesper Asmussen & Lotte T. Johansen) 
 
Et imponerende arbejde med tusindvis af håndlagte brosten har resulteret i en 
rigtig flot og elegant indkørsel. 
	  

Det frivillige festudvalg - arrangerer fredagskomsammen 
(Mariann, Mette, Anne, Lene) 
 
Festudvalget står for den årlige fredagskomsammen og de frivillige kræfter sørger for, 
at arrangementet er en stor succes til glæde for alle beboerne i pip-kvarteret.  
	  

Renovering af hus på Blåmejsevej 3 
(John og Else Sall) 
 
Et ældre etplanshus er via en omfattende renovering blevet opgraderet til en 
flot og interessant bolig. 
	  


