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Valg af dirigent: Helge Villadsen nr. 34 

Valg af referent:  Johnny Odgaard nr. 46 

Tilstede: 16, 24, 26, 34, 40, 42, 46, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 80, 82 

Formandens bemærkning:  

Grønne områder. To kastanjetræer ud for nummer 44 og 46 var syge. De er fældet. De erstattes af ét nyt 
træ. Der har ikke været nogen grøn dag, da bestyrelsen fandt det unødvendigt. De selvsåede træer langs 
cykelstien ud for 24 og 46 fældes af ejerne i enderækkehusene 24 og 46. 

Penge for Kabelskab: Der er en række formelle krav, som efterhånden skulle være i orden. Vi afventer 
modtagelse af pengene – se regnskab. Sagen skal gå via tinglysningen, og derfor måske den lange 
sagsbehandling 

Belysningen er for skarp. Flere er meget generet af lysene. Hver enkelt grundejer skal dog selv henvende 
sig til kommunen på lys@aarhus.dk for at få sat en afskærmning op. 

Langballevej 34 har allerede fået en afskærmning op mod huset.  Nr.42 har henvendt sig for 5 uger siden. 
Der er ikke sket noget endnu 

På hjemmesiden (www.banebisserne.dk)  ligger vedtægter og lokalplan for området. Hjemmesiden vil i 
efteråret blive opdateret og udvidet. 

Aflæggelse af regnskab: 

Irene gennemgik regnskabet. Vi har et tilgodehavende fra AURA på 29.223.50 kr. for energiskabet ud for nr. 
42/44 

Regnskabet viser et resultat på 54.387  

Regnskabet vil komme på hjemmesiden. Men er også udsendt sammen med endelig indkaldelse til 
generalforsamlingen. 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen. 

Budget 

Der forslås uændret kontingent (dvs. 2.500 årligt, pr husstand) 

Præsentation af bestyrelsen  

Henrik Nøjgaard/Pia Dengsø nr. 22, Søren Gissel nr. 26, Johnny Odgaard nr. 46, Stine Søby/Christian 
Thillemann nr. 80, Jesper Schneidelbach.(formand) nr. 68 

Knud Erik er enstemmig valgt 

Valg af revisor suppleant: 

Helge Villadsen for et år – ønsker ikke genvalg. 

Eventuelt 

mailto:lys@aarhus.dk
http://www.banebisserne.dk/
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Jesper S.: Sidevejene henligger som de blev lagt. Stamvejen er på et tidspunkt blev asfalteret. Jesper rejste 
en diskussion af behovet for en asfaltering, og efterlyste i den sammenhæng sagkundskab med henblik på 
vurdering af behov og pris. Det er et ret stort areal og derfor formentlig ret dyrt. Bestyrelsen blev opfordret 
til at fortsætte overvejelserne. 

Grønne areal ud mod Langballevej har vi ansvaret for. Hvad skal vi gøre ved dette?  Er det behov for en 
yderligere beskæring? 

Stemningen er, at vi selv vedligeholder det på grønne dage. Gartneren skærer kanterne til. Bestyrelsen går 
videre med dette. 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

Dirigent: Helge Villadsen   Referent: Johnny Odgaard 

 


