
Genera lforsa ml ing 2020.

Med en Corona relateret forsinkelse lykkes det s6 nu at fi
afholdt vor generalforsamling, men bedre sent end aldrig.

Heidi har valgt at fraflytte GronagerParken, og Sanne er,

som suppleant tridt ind i Heidis sted. Vi har bedt Heidi

deltage i generalforsamlingen, si vi har mulighed for at
takke hende for mange 6rs godt arbejde.

I modsetning til sommeren 2018, vil sommeren 2OL9

sandsynligvis blive husket som en temmelig vid sommer.
Vinteren 2019 /20 vil derimod sikkert blive husket som en

mild vinter, da det var meget begrenset hvor mange dage

med frost vi fik, for ikke at tale om sne. Det er der sikkert
en del der kan se pd deres varmeforbrug.

I lobet af april mined fik de der havde pnsket det,
installeret fibernet og WAOO tv. Der har tilsyneladende
veret bred tilfredshed med dette.

I henhold til vedligeholdelsesplanen gik udlejer i gang med

at male skurene. Det pyntede gevaldigt, men tagene er et
lige s5 stort, m6ske endda stgrre problem, da de fleste ikke

er tette. Man har si senere forsOgt sig med en losning

med kantdekning, en losning der pi nogle skure har haft
en gunstig virkning, dog uden at tjerne problemerne helt.



Problemet med tagene er videref4rt i den nye

vedligeholdelsesplan, s5 md vi se om det lykkes at fd lost
problemet. Det er forelagt Nicolai

Foran nogle af skurene har der veret problemer med at
regnvandet samlede sig, og derfor lOb ind i skurene. Foran

skurene ved 193 - 195 - L97 - L99 har der i mange 6r
veret lagt en regnvandsrende, koblet til kloakken. Dette
kom til at virke fint da Jens Bringgaard rensede renden for
visne blade. | 2OL9 blev der lavet en tilsvarende
regnvandsrende, koblet til kloakken, foran skurene ved

!75 og nedad. Denne losning har taget det meste af
problemet med overfladevand, dog med det lille aber
dabei, at gresomridet bag skurene ligger hejere end
gulvet i skurene, hvorfor der stadig siver vand ned gennem

skurene. Losningen har jeg foreslS Nicolai at videref6re til
alle skure, da belegningsstenene de fleste steder er
sunket, sd regnvandet lober hen foran og ind iskurene, i

stedet for at lgbe op til kloakken.

Udlejer ha r, for at lose noget af problemet med

gesteparkering, fiet lagt belegningssten langs gresset til
venstre for indkOrslen. Dette har i vid udstrekning lost
problemet. Er der problemer synes det at mitte skyldes

den sygdom der ikke giver ret til at benytte handicap
parkeringspladser - dovenskab. Det er for enkelte
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tilsyneladende umuligt at 96 50 skridt ekstra, og det kan,

desverre, hverken vi eller udlejer Eere noget ved.

Vi havde en rigtig god sommerfest, med rigelig, rigtig god

mad, leveret af den lokale brugs. Vores partytelt blev

indviet, og bestod med glans. Vi mi hibe det kan lade sig

g4re at gennemfore en tilsvarende god fest senere i 6r. Jeg

vil opfordre til at si mange som muligt st@tter op om et
sddanne arrangementer, da det giver et noget anderledes
sammenhold i vor forening, nar vi lerer hinanden at kende

under uformelle former.

Som man vil kunne se af det tidligere udsendte regnskab,

si har foreningen en fin okonomi, Bestyrelsen opfordrer
derfor til at man, sifremt der er Onsker om specielle
redskaber til vedligeholdelse af haver m.m., fremsender
disse onsker.

Pe linie med krukkerne ved indkorslen, hvor de

omkringboende passer planterne, v€tr det mdske en ide om

de der bor omkring krukkerne ved gennemgangen,

fremkommer med Onsker til planter/blomster. Det er
naturligvis ikke bestyrelsens opgave at plante og passe,

men onsker man en lille smule forsk@nnelse, si er
muligheden der.

Jin Lauritsen i 237 arbejder til hverdag med lT, og han har
indvilget i at overtage vedligeholdelsen af vor hjemmeside.
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Vi vil i den nermeste fremtid lave en aftale med Thomas

om overdragelse.



Generalforsam I i ng Grsnagerparken
I henhold til Beboerrepresentationens vedtagter $ 3 afholdes der Generalforsamling i

Beboerreprasentationen. Pga. Corona-situationen mdtte vi udskyde det tidligere indkaldte
mode i marts og har nu fastsat den nye dato til:

Torsdag den 2. juli kl. 19.00

i Beboerlokalet, Boligkontoret Arhus afdeling 70, Ranunkelvej gg

Msdet vil blive holdt i henhold til folgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning og reprasentationens fremtidige virke

3. Foreleggelse og godkendelse af regnskabet for 2019

4. Fastsettelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra lejere*

6. Valg af reprasentanter til Beboerreprasentationen

A. Valg af formand

B. Valg af sekreter/bestyrelsesmedlem

C. Valg af kasserer/bestyrelsesmedlem

D. Valg af revisor

E. Valg af 2 suppleanter

F. Valg af Webmaster

7. Eventuelt

* Forslag der onskes behandlet pd beboermsdet bedes afleveret til Svend Erik Dahl #161
senest torsdag den 25. juni.

Efter modet vil reprasentationen v€re vert ved et arrangement, hvor alle vil blive tilbudt to
lekre stykker smsrrebrod. Se venligst bestillingsseddel for smsrrebrad pA bagsiden.

Vi sorger naturligvis for den nodvendige afstand og sikkerhedsregler ift. Myndighedernes
anbefalinger.

Venlig hilsen
B E BOERREPRAS E NTATI ON E N

Svend Erik Dahl
Formand

Regnskab for 2019 blev omdelt i marts mdned og er derfor ikke vedlagt.
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Gronagerparkens Beboerreprasentation
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lndteqter
Lejernes kontingent
Vinduespudsning
Modeudgifter (leje af lokale m.m.)
Diverse udgifter
I alt:

UdEifter
Arhus Lejerforening
Fellesr6det
Modeudgifter (leje af lokale m.m.)
Nyhedsbreve og pjecer
Kontorhold
Korsel i privat vogn
Telefon, lT og WEB Hotel
Vinduespudsning
Legepladsen
Haveredskaber m.m.
Diverse udgifter
Kassedifference
I alt:

Overskud per 31. December 2019

Passiver

Egenkapital
Primosaldo, Danske Bank
Primosaldo, Kasse
Arets resultat
Egenkapital ialt

Aktiver

lndestdende, Danske Bank
Kassebeholdning
Aktiver i alt

Periode 1. Januar - 31. December 2019

Resultatopgorelse

Balance per 31. december 2019

Regnskab
22.621 ,76
15.656,30

2.400,81
40.678,87

7.000,00
150,00

2.159,90

507,12
578,00

15.993,75
652,50

2.577,40
3.300,76

32.919,43

7.759,44

25.552,43
306,50

7.759,44
33.618,37

33.491,87
126,50

33.618,37
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Kasse
Dato Bilagsnr Kontonr. Tekst lndbetaline Saldo lndsat

01. Jan. Primosaldo 306,50 25.552,43
04-01-19 1101 Vinduespolering 306,50

1101 Lejemes kontingent 306,50
0g-ian I 10: lejemes kontingent (februar,marts 201 8) 306,50
01-feb 1101 1 Hostmaster, hjemmeside 306.50
04-feb 1 10t Lejernes kontingent 306,50

1 10€ Vinduespolering 306,50
08-feb 1147 A Aarhus Lejerforening 306,50
22-leb 't t0€ 1i Astergaard vinduespolering 306,50
04-mar 1 108 Vinduespolering 306,50

111C Lejernes kontingent 306,50
14-03-19 1111 Smorrebrod m.v. til generalforsamling 306,50
19-03-19 1112 1', Gave til Webmaster Thomas 306,50
29-03-19 1113 1t Gebyr til banken 306,50
02-04-19 1114 Lejernes kontingent 306,50

't11! Vinduespolering 306,50
03-04-19 1 1',t( Leje af falleshus til generalforsamlinq 306,50
08-04-19 111i 11 One.Com Hjemmeside 306,50
30-04-19 111t 12 Ostergaard vinduespolerinq 306,50
02-05-19 '11'l( Lejemes kontingent 306,50 1.634.72

112( Vinduespolering 306,50
1121 14 Mosf emer/ vertikalskarer 306,50

'ts-mai 1121 14 Reparation af pleneklipper 306,50
20-05-19 112i 1t Blomster til kummeme 306,50
04-06-'19 112t Lejernes kontingent 306,50

112a Vinduespolering 306,50
12-06-19 112t 15 Barebuket til Grethe Bringgaard 306,50
28-06-19 112i € Kontingent til Fallesradet 306,50

112t 6stergaard vinduespolering 306,50
1124 15 Gebyr til banken 306,50

02-07-19 113C Lejernes kontingent 306,50
1 131 Vinduespolering 306,s0

02-08- t 9 1132 Lejemes kontingent 306,50
1133 Vinduespolering 306,50

20-08-19 1134 1t Grestrimmer 306,50
21-08-19 1 135 1t Borne bordbankeset 306,50
25-08-1 I 1 13( 1: lvlad til sommerfesten 306,50
03-09-19 1131 1! l/S Arhus ll sponserer maden 306,50

113t Vinduespolering 306,50
1 13( Lejernes kontingent 306,50
1',t4( t Aarhus Lejerforening 306,50
1141 1t U stergaard vinduespoleing 306.50

06-sep 1141 4a Maling til legehus 306,50
't7-09-19 114i 12 Gave til maleren 306,50
30-sep 114t 1t Gebyr til banken 306,50
02-okt 114t 1( Parkeringsafgift 306,50

114t Vinduespolering 306,50
1141 Lejernes kontingent 306,50

24-10-19 114t 12 Ostergaard vinduespoleinq 306,50
04-1 1-19 't145 Vinduespolering 306.50

115C Lejernes kontingent 306,50
1151 1g Flagvimpel 40,00 266,50

06-'11-19 '1152 1C Parkeringsafgift 266,50
28-11-19 1 153 1C Korsel i egen bil 266,50

1a Juletre 266,50
03-12-19 1151 Vinduespolering 266,50

1 15{ Lejemes kontingent 266,50
23-12-15 115t 1t Astergaard vinduespoleing 266,50
26-12-19 115i 1l Aftentning af juletra 266,50
31-12-19 1 15t 1! Gebyr til banken 266,50

't 15( Pizza til beboeneprasentationsmode 140,00 126,50
126,50

Regnskab Gronagerparkens beboerrepresentation 2019
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Hevet Saldo

25.552,43

26.777.43
28.373,43

31.565,43
50,00 31.515,43

33.111,43
34.336,43

3.500,00 30.836,43
2.556,25 28.280,18

29.558,31

31.154,3't
1.669.90 29.484,41

300.00 29.184,41
75,00 29.109,41

30.705,41
31.983,54

350,00 31.633,54
228.00 31.405,54

2.556,25 28.8/.9,29

30.480,01
31.758.',t4

699,00 31.059,14
342.40 30.7'16.74

109,95 30.606,79
32.237,51

33.515,64
250,00 33.265,64
150,00 33.115,64

2.556,25 30.559,39
75,00 30.484,39

32.115,11

33.393,24
35.023,96
36.302,09

898,00 35.4M,09
638,00 34.766,09

2.400,81 32.365,28
34.766,09

36.150,47
37.781,19

3.500,00 34.281,19
2.768.75 31.512,44

542,50 30.969,94
1'10,00 30.859,94
75,00 30.784,94
72,00 30.712,94

32.097,32

33.728.04
2.768,75 30.959,29

32.343,67

33.974,39
33.974,39

72.00 33.902,39
363,12 33.539,27
150,00 33.389,27

u.773.65
36.404,37

2.787.50 33.616,87
50,00 33.566,87
75.00 33.491,87

33.491.87
33.491,87

Bank

25.858,93



Referat af Generalforsa mling
Torsdag den 2. luli 2020 i Falleshuset - afd .28

Tilstede: Preben Meineche, Arhus Lejerforening
Nicolaj Svender, l/S Aarhus ll
Svend Erik Dahl, formand
Frede Kristensen, revisor
Margit Staal, kasserer
Sanne Bjerg Mikkelsen, sekretar
Herudover: 18 lejere tra Gronagerparken

Referent: Sanne Bjerg Mikkelsen, sekreter

MOdet indledtes med at Svend Erik bOd velkommen til de fremmodte og bOd velkommen til Preben Meineche
fra Arhus Lejerforening.

1l Valg af dirigent

Svend Erik foreslog Preben Meineche som dirigent. Dette blev enstemmigt vedtaget, hvorefter
Preben takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2l Formandens beretning og reprasentationens fremtidige virke

- For beretning - se vedhaftede.

3) Forelaggelse og godkendelse af regnskabet for 2019

- Det fremsendte regnskab for 2019 blev gennemgiet og efterfOlgende godkendt.

4l Fastsattelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat til de nuvarende DKK29,l2 pr. lejem6l pr. m6ned, da foreningens
0konomi ser fornuftig ud. Dette blev enstemmigt vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag fra lejere

Under indkomne forslag havde Svend Erik modtaget et sporgsmdl, fra Bitten Kroyer Bech, #149.
Bitten onskede at vide, om det er tilladt at opstille trampoliner i vores haver.
Nicolaj Svender kunne til dette spOrgsm6l svare, at det ifOlge lejekontrakten fremgir, at det IKKE er
tilladt at opsette trampoliner i haverne. Dette forbud opretholdes.
Beboerrepresentationen vil undersoge muligheden for at opsatte en trampolin til falles brug p6

omridet ved Gr6nagerparkens legeplads.

6) Valg af reprasentanter til Beboerrepresentationen

Som det pi et tidligere 6rs generalforsamling blev klart for os, er der Wungen valg til alle nedenst6ende
poster hvert 5r, si alle var pi valg.



a. Valg af formand: Svend Erik Dahl, #L6L blev genvalgt

b. Valg af sekretar/bestyrelsesmedlem: Sanne Bjerg Mikkelsen, #171 blev genvalgt

c. Valg af kasserer/bestyrelsesmedlem: Margit Staal, #219-3 blev genvalgt

d. Valg af revisor: Frede Kristensen, #L55 blev genvalgt

e. Valg af 2 suppleanter: Bitten Krayer Bech, #149 blev genvalgt, Mette Jprgensen, #1.79, blev valgt
Som 2. Suppleant.

f. Valg af webmaster: Jin Lauritsen , # 235 overtager posten, efter fraflyltede Thomas Aagaard
Jensen.

7l Eventuelt

Nicolaj Svender kunne fortalle, at l/S Aarhus ll har ansat Lars, som altmuligmand. Lars vil komme
hver onsdag og lave forfaldende/vedligeholdelses arbejde samt udbedre skader.
Lars vil foretage en drone fotografering over Gronagerparken, med henblik pA at lokalisere mulige
tagskader.
Nicolaj kunne ogs6 berette, at varmeopgorelsen i 6r er lidt forsinket pga. coronakrisen, men vil blive
fremsendt hurtigst mulig i lObet af sommeren.
Nicolaj kunne yderligere fortelle at l/S Aarhus ll har valgt at salge nogle af boligerne her i
Grdnagerparken fra Ar 2OZl. Boligerne vil blive sat til salg efterhinden, som nogle bliver ledige fra 6r
2021.
Preben Meineche kunne til dette tilfoje, at der iforbindelse med salg af boliger, ikke kan endres p6
lejernes vilk6r, s6 lenge lejerne er i flertal. Det vil ligeledes ikke vare mulig! at de nuvarende
lejemdl kan siges op.

Der fremkom et 0nske om, at de opstillede blomsterkrukker i Gr6nagerparken t6mmes for gl.

blomster og jord og nye blomster plantes. Dette vil Frede #755 samt Morgit #783 sqrge for.

StOjvolden ud mod Sabrovej tranger til at blive efterset, da flere traer er gSet ud.
Nicolaj lovede ot kigge pd det.

Der var forslag om, at der opstilles et udvendigt skab med kode, til flaget - sA alle vil have mulighed
for at kunne hejse flaget, hvis man Onsker dette.
Bestyrelsen vil orbejde pd en sddan l4sning.

Der er blevet observeret enkelte biler pA geste p-pladserne, som ikke har relation til
G r0nagerparkens beboere.
Svend Erik opfordrede til at kontakte hom, hvis nogle oplever dette, da hon har mulighed for ot sette
en besked, med parkering forbudt, i bilens forrude.

Opfordring til at alle fir sat navn samt husnummer pi postkasserne.

Der blev pSpeget at der pi enkelte steder er fliser, som ligger ujevnt samt omr6der udfor skurene,
hvor der ligger meget vand.
Dette er noget Lors, vores nye altmuligmand, kan kigge pd.

Der er blevet observeret en dod samt en levende rotte pA Gronagerparkens omrdde.



Alle skalv€re opmerksom p6, at affaldscontainerne skal lukkes helt.
Hvis nogle observerer rotter eller efterladenskaber fra rotter, bedes de kontakte Nicolai Svender eller Eilif.

MOdet blev afsluttet med smdrrebrod samt uformelsnak.

Rigtig god sommer tiljer alle!

Med venlig hilsen
GRONAGERPARKENS BEBOERREPRASENTATION

Sanne Bjerg Mikkelsen
Sekreter


