
Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Referat fra bestyrelsesmøde i Hovedforeningen torsdag den 03. maj 2018 kl. 19,00. Mødet blev 
afholdt hos Jan O. Bredgård Holmstrupgårdvej 130.

Til stede: 
Formand Jan O Bredgård (JOB)
Kasserer Agner Madsen (AM)
Christina Gjerulff (CG) afd. 1,
Michael Mikkelsen (MM) afd. 5,
Thomas Iversen (TI) afd. 3,
Hans Bjerre Madsen (HBM) afd. 7, (ref.)
Eigil Hvid (EH) afd. 4,
Mads de Vries Laursen (ML) afd. 2,
Preben Poulsen (PP) afd 6

Dagsorden
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af referat 
3. Regnskab ved Agner
4. Hjemmesiden
5. Grønne områder ved Jan
6. Viborgvejs udvidelse
7. Eventuelt

Mødet startede med spisning. Jan havde købt smørebrød. Det var første møde efter 
generalforsamlingen den 5. april.

Pkt. 1. Valg af referent og ordstyrer
HBM valgtes til mødets referent og ordstyrer

Pkt. 2. Godkendelse af referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet, af de i bestyrelsen, der deltog 
på dette møde.
Da der var nye i bestyrelsen, foreslog Jan, at vi lige kort præsenterede os med navn og afdeling, 
og evt. de gøremål nogle havde.

Pkt. 3. Regnskab ved Agner
Agner oplyste, at det ikke var det store, der kunne siges om regnskabet, ud over følgende:
Der havde været en mindre salg af huse, end som tidligere år
Udgifter til snerydning er på det minimale, når ikke op på det, der var budgeret med. Dertil kan jo 
kun siges, at det er OK, men kunne jo også have været det modsatte.

Pkt. 4. Grundejerforeningens hjemmeside
Steen fra afdeling 2 er trådt ud af afdeling 2 bestyrelse, og der er så valgt en ny formand, som er 
Mads de Vries Lauersen.
Steen havde hvervet som grundejerforeningens Webmarster, altså administrerer 
Grundejerforeningens hjemmeside.
Dette hverv ville Steen godt forsætte med, såfremt det var ønskeligt fra grundejerforeningens side. 
Det kunne jo også være, at der var en anden i bestyrelsen, der måske ville overtage hvervet?
Det var der ikke, så Steen fortsætter som Webmarster.

Pkt. 5. Grønne områder ved Jan
E. V. Have & og Parkpleje har nu beskåret træer på Holmstrupgårdvej og på volden langs 
Jernaldervej.



Dog mangler der stadig beskæring på Jernaldervej fra Dalbostien og ned til hovedstien langs det 
grønne område. Dette gøres i indeværende år, på denne opgave havde Jan havde fået et tilbud fra
E. V. Have & og Parkpleje på Kr. 7.800,-.

Regnskabsmæssigt kører græsslåning og træbeskæring/hæk adskilt på 2 konti.

Der er plantet 2 nye træer i søområdet ud for Holmstruphøjvej 6.

De 7 gule rækkehuse ved Holmstruphøjvej 2 ned mod søen, har igen fældet/beskåret træer, nok 
for at få bedre udsigt mod søområdet. 
Disse træer står på Grundejerforeningens matrikel. De har ved en tidligere lejlighed fået en 
påmindelse derom, og at sagen reelt kan ende som en politianmeldelse. 
Der skal nok gøres noget igen. Agner og Jan lovede at se på de juridiske og matrikulære forhold, 
og derfra vurdere hvad der evt. kan gøres.

Ved Æblelunden er der en hæk der ejes af adressen Jernaldervej 316. Hækken støder ud mod 
hovedstien, og generer meget trafikken i svinget, da den ikke klippes. 
Jan vil besøge ejeren og påtale det.

Vedr. Serpentinerstien skal der ses på en kommende beskæring.

Pkt. 6. Evt. nyt ang. Viborgvejs udvidelse
Det er begrænset med Info fra bygherren om udviklingen og endeligt projektet omkring udviklingen 
af udvidelse af Viborgvej.
Der har tidligere været møde på stedet den 26. oktober 2017 med de involverede parter, med 
efterfølgende referat fra Thomas Hostrup Aarhus Kommune. Jan har efterfølgende kommenteret 
referatet i en mail af 2. maj 2018. Derefter er der ikke rigtig sket noget, hvad er status i projektet.

Grundejerforeningens grundholdning er at bibeholde udkørslen til Viborgvej med etablering af 
lysregulering. Evt. fransk løsning som anden prioritet?
Grundejerforeningens arbejdsgruppe kører videre

Det blev besluttet at Jan nedfælder nogle argumenter som kan støtter Grundejerforeningens 
holdning. Måske skal der en politisk involvering ind over, og igen etablering af en pressedækning.
Jan udsender oplægget til bestyrelsen, hvorefter der tages der stilling til en videre behandling.

Pkt. 7. Eventuelt
Dato for næste møde er ikke fastsat. Jan indkalder når tid er inde.

Ref. Hans Bjerre Madsen 05. maj 2018


