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Vi har i det forgangne år haft et rimeligt fredeligt år, nu hvor ansvaret for vejen og dens vedligehold er 

overgået til Vejfonden. 

Bestyrelsen har afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder. 

I årets løb har vi behandlet flg. punkter 

Waoo 
Vi havde i august sidste år Martin fra Galten Elværk på besøg på vores bestyrelsesmøde, hvor han fortalte 

om, hvilke muligheder vi havde for at tilbyde vores medlemmer en favorabel foreningsløsning med WAOO’s 

produkter. 

Vi kunne her orientere Galten Elværk om, at vi havde haft punktet oppe på vores sidste generalforsamling, 

og var her blevet enige om, at bestyrelsen fik lov til at arbejde videre med en evt. foreningsløsning – men 

under forudsætning af, at de hængepartier der var i forhold til at få retableret fortove ifm fiberned-

lægningen, at disse blev løst på en for os tilfredsstillende måde. 

Vi havde også i referatet fra generalforsamlingen anmodet medlemmer, som var utilfredse med 

retableringen af fotovene efter fibernedlæggelsen at kontakte os med de relevante data. 

Dette var der kun et medlem, der havde reageret på. 

Galten Elværk fik derfor besked på, at der skulle findes en løsning på dette medlems fortov. 

På trods af flere opringninger og mails til relevante personer i Galten Elværk, skete der dog ikke noget, før 

Poul Bonde tog affære og trak i nogle tråde. 

Resultatet blev i hvert fald et møde mellem Galten El, medlemmet og undertegnede, hvor man blev enige 

om en løsning, som alle kunne leve med. 

Herefter var vi parate til at skrive under på foreningsaftalen – troede vi. 

Men en foreningsaftale fordrer, at Galten Elværk fik en liste over alle vores medlemmer – et krav fra kanal-

udbydernes side.  

Og dette burde jo ikke være noget problem, men da vi ville gennemgå vores korrespondance med banken 

over, hvem der havde indbetalt kontingent for i år – og derved var medlemmer – ja så løb vi ind i det 

problem, at der var flere indbetalinger, hvor vores indbetalerkode ikke var påført (fejl mellem NETS og 

vores bank). Vi havde altså ikke mulighed for at indlevere en opdateret liste over vores medlemmer i 

2013/2014. 

Efter længere tids palaver mellem Galten Elværk og os, blev vi til sidst enige om, at anvende sidste års 

medlemsliste – og så måtte vi korrigere, hvis vi opdagede nogle fejl. 

Vi har derfor i marts måned skrevet under på foreningsaftalen, og vores medlemmer vil høre nærmere fra 

Galten Elværk. 

Idéen i foreningsaftalen er at vores medlemmer får et favorabelt tilbud, og at al kommunikation foregår 

mellem Galten Elværk og medlemmerne. GHG’s eneste ansvar at sikre, at Galten Elværk får en opdateret 

medlemsliste hvert år. 



Beboerpjece 
Vi har i godt 2 år arbejdet med at lave en beboerpjece, som dels kan udleveres til tilflyttere – og bruges til 

alle nuværende og potentielle medlemmer. I pjecen skal der stå lidt om, hvad GHG er og hvilke fordele, der 

er ved at være medlem i GHG – herunder udlån af rekvisitter. 

Da en del oplysninger ændres fra år til år – fx kontingent, rekvisitliste m.v. – vil disse ikke fremgå af pjecen, 

men der vil blive henvist til vores hjemmeside. 

Vi forventer beboerpjecen på gaden inden for det næste ½ år. 

Arrangementer 
o Fisketur 

Igen i år gik turen til Resenbro Put & Take. I år havde vi valgt at lægge fisketuren midt i 

august måned i håbet om, at vi ville få lidt bedre vejr end de foregående år, hvor vi næsten 

måtte stå i snestorm og fiske (sådan føltes det). 

Og vejrguderne – og fiskeguderne – var med os, så vi havde en rigtig god dag med lækkert 

vejr og rigtig mange fisk, der blev fanget 

o Haveaffald 

Hvad skal vi sige. Dette er nok den aktivitet, hvor flest medlemmer får udnytte af deres 

kontingent, og som rammer så mange forskellige. 

o Fastelavn 

I år blev der slået ny rekord, idet der var i alt 106 tilmeldte – hvoraf godt halvdelen var 

børn. 

Sidste år var der desværre nogle børn, der ikke fik deres fastelavnspose, fordi der var nogle 

forældre som kom til at tage til deres børn, selv om disse allerede havde fået. Derfor blev 

der i år udleveret en bon ved indgangen ud fra de tilmeldinger vi havde fået. 

Denne kunne så byttes til én pose slik, sodavand og en fastelavnsbolle, hvilket fungerede 

godt. 

Igen i år havde vores damer lidt svært ved at slå tønden ned, hvorimod mændene nåede at 

ødelægge 2 af vores køller, inden deres tønde var nede – også selv om de slog med den 

”forkerte” hånd. 

Og endnu en gang skal der lyde et dybtfølt tak til de Grønne busser, fordi de igen i år ville 

have alt besværet med at køre alle busserne ud og ind igen for at vi kunne holde vores 

fastelavn i deres garager. Det er altså rart, at vi ikke er afhængige af vejret på denne del af 

året. 

Rekvisitter 
Der er blevet indkøbt en plænelufter og havefræseren er blevet repareret. Endvidere går vi med nogle 

tanker om at investere i en container til opbevaring af alle vores rekvisitter. 

Det går ikke i længden at have disse opstaldet hos Johan eller en fra bestyrelsen. Men mere herom senere. 

Vores rekvisitter er som altid veludlånt, så det er en af de fordele ved medlemsskabet i GHG, som mange 

får gavn af. 

Vi vil også indføre et bookingsystem af vores rekvisitter, så man kan gå ind via internettet og se om en 

rekvisit er ledig på en ønsket dato, og hvis den er dette kan man så reservere den. 



Når rekvisitten skal hentes skal man så medbringe en kvittering fra bookingsystemet, som skal fremvises før 

rekvisitten kan udlånes/lejes 

Støj fra Århusvej 
Vores medlemmer på Bøgevej har følt sig stærkt generet af trafikstøj fra Århusvej, og har haft en del 

mailkorrespondance med teknisk udvalg vedrørende dette. Bestyrelsen besluttede i første omgang at 

afvente en reaktion fra kommunen og politiet, men denne er aldrig kommet. 

En beboer på Bøgevej har derfor stillet forslag til generalforsamlingen, at bestyrelsen tager kontakt til 

kommunen. 

Dette forslag kommer op til diskussion og afstemning senere på denne generalforsamling 

Nabohjælp 
Nogle beboere på Engvej og Lille Bøgevej området har arbejdet på at få etableret nabohjælp på baggrund 

af nogle uønskede besøg i deres område. 

Vi har ikke hørt mere fra dem, men vi går ud fra, at de arbejder videre på sagen. 

Hvis der er andre medlemmer, der kunne være interesseret i at få oprettet nabohjælp i deres område, kan 

de gå ind på hjemmesiden www.nabohjælp.dk og finde en masse materiale. Og så er det helt gratis ! 

2014/15: jubilæumsår 
2015 kan GHG fejre 50 års jubilæum – og dette skal ikke gå stille af sig. 

Bestyrelsen indstiller derfor til, at der på denne generalforsamling nedsættes et udvalg med såvel gamle 

medlemmer som nye – samt enkelte fra bestyrelsen, for at planlægge hvilke aktiviteter, der skal foregå i 

2015. 

Dette vil blive foreslået under punktet: forslag 

Nogle af de aktiviteter, bestyrelsen har snakket om er: 

• Hvidbog om GHG igennem de 50 år 

• Sommer- og jubilæumsfest 

• Et overflødighedshorn af udflugter og aktiviteter til såvel familien, de ældre, børnene, de tykke, de 

tynde, de høje, de lave – ja kort sagt alle skulle kunne finde mindst én udflugt, som man synes 

kunne være spændende at være med til 

Vi vil derfor anmode såvel jer der nu deltager i generalforsamlingen – og jer der ikke nåede det – at 

overveje, om ikke det skulle være jer, der gik med i dette udvalg. 

 

23.04.2014 

Gert Fuursted 

Formand for GHG 

  



Forslag 

GHG kontakter Favrskov Kommune - formand for Teknisk Udvalg Kurt Andreasen/næstformand 
Anne Neergaard - for at gøre opmærksom på støjgener for beboerne langs Århusvej. GHG anmoder 
kommunen om snarest muligt at belægge Århusvej med støjdæmpende asfalt. 
  
Stiller:  

NIELS JØRGEN SØRENSEN  

Bøgevej 24 - DK 8382 Hinnerup 

 

Der indkøbes en container, som opstilles på en lejet grund. Containeren bliver aflåst og skal 

indeholde GHG’s rekvisitter. 

Det er kun GHG’s bestyrelse, der har nøgle til containeren, og disse kontaktes i god tid, før 

afhentning og tilbagelevering af lånte rekvisitter. 

Stiller: 

Bestyrelsen 

 

Der nedsættes et adhoc-udvalg blandt GHG’s medlemmer. Udvalgets opgave bliver at planlægge 

jubilæumsaktiviteterne ifm GHG’s 50 års jubilæum i 2015. 

Der opkræves endvidere et forhøjet kontingent i år for at få råd til de forskellige aktiviteter. 

Stiller: 

Bestyrelsen 

 


