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Protokollat fra Bækkelunds generalforsamling den 30. november 2021
Dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Aflæggelse af revideret regnskab
Forelæggelse af budget for det kommende år
Valg af formand for bestyrelsen
Valg af medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Referat af generalforsamlingens forløb
Niels B. Thomsen bød velkommen til de ca. 32 fremmødte.
a) Valg af dirigent
Jesper Nielsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i
henhold til vedtægterne.
b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Niels B. Thomsen afgav beretning.
Covid-19 har igen i år både direkte og indirekte påvirket bestyrelsen arbejde.
Direkte fordi vores årlige fastelavnsarrangement blev aflyst p.g.a. nedlukningen — indirekte
fordi efterspørgslen i samfundet har givet udfordringer med at få foretaget diverse arbejder
i området.
Arrangementer
Som sagt blev fastelavnsarrangementet aflyst. Derimod blev der åbnet op for Skt. Hans
bål med dertil hørende mindre traktement.
Jeg deltog ikke selv, men har fået oplyst, at det var et velbesøgt arrangement, hvor vejret
var med os.
Områdevandring
Det første forårs-bestyrelsesmøde indledes altid med en områdevandring.
Gav ikke anledning til de store initiativer eller forslag, dog blev regnvandsbrøndene
diskuteret.
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Umiddelbart efter bestyrelsesmødet blev det noteret at E57 havde fældet en del af
fællesområdet sydøst for deres grund og tilsyneladende lagt det afskårne i skovkanten,
hvilket, som tidligere er pointeret, ikke er tilladt.
Som allerede beskrevet i nyhedsbrevet er det en tung sag, da mange medlemmer
ligeledes i tidligere år har brugt skovkanten til affaldsplads, og derfor kan det ikke meldes
til kommunen før vi selv har rengjort den del af kanten, der ikke grænser op til E57.
Som beskrevet kommer der en indkaldelse til at give en hånd med, så vi kan få fjernet
affaldet.
Jeg er i øvrigt overrasket over at E57 kan gengive ordret fra mail vi udelukkende har sendt
til foreningens medlemmer.
Parkering på den nordlige side af stamvejen.
Bestyrelsen har brugt en del energi på at tale med myndighederne og DEAS, der står for
administrationen af Sandbakken/Lerdalen.
Som beskrevet i nyhedsbrevet opfordres I til at sende billeder ind af ikke mindst ulovligt
parkerede biler (10m fra udkørsel).
Personligt ser jeg ikke et tilsvarende adfærd på andre veje i området, og bestyrelsen vil
forfølge problematikken hos AAK.
Grønne områder / vej / sti
Styning af vejtræerne på Lærkehøjvej blev desværre ikke foretaget, da vores
gartneropgaveliste desværre ikke helt blev overdraget til den nye ansvarlige (Jesper).
Opgavelisten vil blive opdateret, da visse opgaver ikke længere udføres (eksempelvis
sprøjtning af stien mellem L16 og L18, der nu er asfalteret).
I.f.m. mit nyhedsbrev skrev Tina Lippert tilbage ang. den sprøjtning, der er foretaget på
rabatkanterne mod vejen. Jeg deler Tinas bekymring om brugen af sprøjtemidler, der i
sidste ende potentielt via regnvandet kan havne i søen eller andre steder i naturen — med
uheldig påvirkning til følge.
Jeg har været i bestyrelsen i ca. 15 år, og kom til da vores gartner hed Århus Kemi (!) — og
sprøjtning var en integreret del af gartner Meinerts arbejde. Meget er sket siden og vi
forsøger at begrænse brugen af gifte, men i dette tilfælde er det et valg mellem pest eller
kolera, da beskyttelsen af vejbelægningen er den egentlige årsag til sprøjtningen.
Sprøjtningen kan undgås, hvis medlemmerne sørger for at "stikke" græsrabatten. Det har
flere gjort korrekt (ikke formanden!) — her kan bl.a. nævnes Hanne og Carl Edvard (L18),
som — så vidt jeg kan se — har stukket rabatten på en sådan måde, at sprøjtning
tilsyneladende ikke var nødvendig. Hvis alle fulgte det eksempel, ville gift (og ekstern
arbejdsløn) kunne undgås.
Bestyrelsen (formanden) har endnu ikke været i stand til at finde en optimal soldrevet
lampe-løsning på stien imellem Lærkehøjvej nr. 16 og nr. 18. Problemet med mørke, er
naturligvis primært om vinteren, hvor solen ikke når at oplade tilstrækkeligt.
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Hvis nogle medlemmer kender til en god, væghængt model med tilstrækkeligt batteri vil vi
gerne have det at vide.
Efter stort arbejde fra Jesper, fik Arkil endelig udbedret de fleste revner i asfalten.
Udfordringen har at sådan en opgave simpelthen ikke har fokus for Arkil i et år, hvor
efterspørgslen på deres ydelser er høj.
Regnvandsbrønde/rendestensriste
Det er besluttet at alle regnvandsbrøndene får en oprensning i løbet af 2021-22. Snavs og
ikke mindst grus som glatførebekæmpelse ender i brøndene.
Bestyrelsen arbejder kontinuerligt på at forbedre afvandingen. Eksempelvis arbejdes der
på en ny løsning ud for E23, hvor brønden ikke kan absorbere de mængder, der kommer
fra skov-siden.
Det bliver en løsning lig den der er på modsatte side af E22.
Der opfordres som altid til at man fjerner blader o.lign. fra ristene ud for ens egen grund,
så regnvand uhindret kan ledes væk.
Opretning af fortove
Fortovet ud for foreningens område på Lærkehøjvej er i løbet af året blevet udbedret.
De enkelte medlemmer der har bestilt opretning af egne fortov, skulle have fået direkte
besked fra Jesper om at vores gartner Steen Hansen p.g.a. travlhed ikke har kunnet nå
det i år; men at det udføres næste år.
Bestyrelsen vil nedlægge det ubenyttede fortov ned mod trappen i bunden af Lærkehøjvej
og i videst muligt omfang bruge fliserne her fra til eventuel udsmykning.
Område mellem Lærkehøjvej og Søsterhøjvej
Det er blevet påpeget at træerne, som i sin tid blev plantet af GF Københavnergården nu
er væsentlig højere end de 4 meter, som blev lovet som max-højden, da beplantningen
blev foretaget.
Bestyrelsen har taget kontakt til formanden for Københavnergården.
Facebook
Lea fik i løbet af året etableret en Facebook gruppe for os. Den håber vi medlemmerne vil
gøre dynamisk, ved at poste information og forespørgsler der kunne have andre
medlemmers interesse.
Marselis Vildskov
Som informeret tager bestyrelsen ikke stilling til dette projekt, som i øvrigt i mellemtiden
vurderes at være "dødt" fra politisk side.
Containers
Vi forsøgte i år med flere containers i de weekends, hvor vi tidligere kun bestilte 2.
Jeg har ikke hørt om klager vedr. Overfyldte containers, hvilket i sig selv er glædeligt.
Vi vurderer løbende vægten af indholdet af containerne, for at se om kapaciteten er for
høj.
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Formandens beretning blev godkendt.

c) Aflæggelse af revideret regnskab
Allan WOrtz gennemgik årsregnskabet, som var udsendt til medlemmerne.
Årsregnskabet blev godkendt.
d) Forelæggelse af budget for det kommende år
Budgettet blev gennemgået af Allan WCirtz. Budgettet blev godkendt.
Bestyrelsen og generalforsamlingen takkede herefter Niels B. Thomsen for den store
indsats som først bestyrelsesmedlem og sidenhen formand for bestyrelsen.
e) Valg af formand for bestyrelsen
Morten Breum-Leer blev valgt som formand.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Allan WOrtz og Mikkel Hybel var på valg og modtager genvalg.
Bestyrelsen indstillet suppleant Lea Sødal Rathje til bestyrelsesmedlem til den ledige post
som følge af formandsvalget.
Der skal yderligere vælges to suppleanter og da Flemming fraflytter området i løbet af året,
søger han ikke genvalg. Bestyrelsen havde indstillet Jens Enevold og Niels B. Thomsen
som suppleanter.
Allan Mrtz, Mikkel Hybel og Lea Sødal Rathje blev valgt til bestyrelsen.
Jens Enevold og Niels B. Thomsen blev valgt som suppleanter.
g) Valg af revisor
Leif Fisker blev genvalgt til revisor.
h) Indkomne forslag - Høj hastighed i området. Evt. reduceret med forhøjede
bump/flere bump
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Forslaget blev gennemgået.
Mange deltagere tog ordet og udtalte sig for at sænke farten enten ved bump eller
chikaner. Flere pegede på den farlige situation, der ofte opstår når børn kommer kørende
ad skolestien, nedad Lærkehøjvej og ud på Elmehøjvej.
Lea foreslog, at der blev malet hajtænder i krydset. Der var generelt stemning for dette
også.
Ingen deltagere udtalte negativt om bump, hajtænder eller chikaner. Niels havde modtaget
en fuldmagt, der — i tilfælde af afstemning — ville stemme imod.
Der var enighed om at bede bestyrelsen arbejde videre med fartdæmpning, formulere
konkrete forslag og indkalde til ekstraordinær generalforsamling om konkret forslag.

i) Eventuelt
Niels nævnte, at der er — uden at det er et konkret forslag — er blevet rejst spørgsmål om
hjertestarter i området. Der var enighed om at bestyrelsen medtager dette sammen med
punktet om fartdæmpe,n'cle foranstaltninger.

fn forma
er Nielsen

Morten Breum-Leer

