Formandens beretning 2015
Bestyrelsen har afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder.
I årets løb har vi behandlet flg. punkter:

Svar fra kommunen vedr. trafikstøj
Som vedtaget på sidste års generalforsamling:
Det blev vedtaget, at GHG skal lægge pres på kommunen for at få foretaget
støjdæmpende foranstaltninger på Århusvej. Man vil ikke decideret anbefale
støjdæmpende asfalt, for ikke at udelukke andre forslag, hvis dette bliver nægtet.
I den anledning tog bestyrelsen kontakt til kommunen.
Kommunen meddelte, det er kun ved nybyggeri, at der skal etableres støjværn. Ved etableret byggeri, KAN
der indgås et partnerskab mellem grundejerne og kommunen om støjreducerende tiltag, hvor
udgiftsfordelingen typisk hedder 40 % til grundejerne og 60 % til kommunen. Men med vores kendskab til
såvel kommune som vores beboere, så vil det være umuligt at få sådan et partnerskab op at stå.
Det er derfor aftalt, at vi tager kontakt til kommunen og henstiller til dem, at der ved fremtidige
asfalteringer på Århusvej anvendes støjdæmpende asfalt.
Endvidere forhører vi om muligheden for at få sat hastighedsbegrænsningen ned til 50 km/t
Dette er dog endnu ikke sket, men vil være noget af det første den ny bestyrelse vil påtage sig.

GHG’s materialer
I sommeren 2014 satte bestyrelsen den indkøbte container i stand, så vi kunne opbevare ALLE vores
materialer her. Containeren står hos Hinnerup Containerservice.
Materialerne udleveres af bestyrelsen, som på skift har ”nøgle-vagten”.
Vi oplever selv, at det er gået ganske godt med den nye ordning, men vi arbejder på at få lavet en onlinebooking, hvor man kan gå ind og se om materialerne er ledige, og i givet fald booke dem. Men der skal
altid en fra bestyrelsen med op og udlevere materialerne.

GHG brochure
Bestyrelsen har i det forgangne år fået udarbejdet en brochure over, hvad GHG kan tilbyde medlemmerne.
Denne er blevet husstandsopdelt, og forventes at blive delt ud til nye beboere fremover.

Arrangementer
o

Fisketur
Igen i år gik turen til Resenbro Put & Take. Og igen i år havde vi valgt at lægge fisketuren
midt i august måned.

o

o

o

Og vejrguderne – og fiskeguderne – var med os, så vi havde en rigtig god dag med lækkert
vejr og rigtig mange fisk, der blev fanget
Haveaffald
Hvad skal vi sige. Dette er nok den aktivitet, hvor flest medlemmer får udnytte af deres
kontingent, og som rammer så mange forskellige.
Fastelavn
I år blev der slået ny rekord, idet der var i alt 135 tilmeldte – hvoraf knap halvdelen var
børn.
Som sidste år blev der 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 igen
fungerede godt.
Igen i år havde vores damer lidt svært ved at slå tønden ned, hvorimod mændene som
sædvanlig slog den ned på kort tid.
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.
Teatertur
Som en del af jubilæumsåret, hvor vi har valgt at afholde mindst én aktivitet næsten hver
måned, var der en lille sluttet flok der drog til Aarhus Teater i marts måned, hvor vi fik en
guidet tur gennem scener, teatersale, værksteder m.v. af en særdeles oplagt guide fra
teatret. Han var såvel skuespiller som instruktør, så han kunne krydre med en masse gode
historier.

2014/15: jubilæumsår
I år fejrer GHG 50 års jubilæum – og dette skal ikke gå stille af sig.
Vi har planlagt flg. aktiviteter i løbet af året:
•

•
•

•

•
•
•

Jubilæumsskrift. En arbejdsgruppe arbejder intensivt på at lave et jubilæumsskrift over GHG’s 50 år.
Det bliver en sjov og interessant læsning, når den foreligger i løbet af sommeren. Den vil blive
husstands-uddelt til alle GHG’s medlemmer
30. maj: En golf-tur i Søhøjlandet, hvor både nybegyndere og øvede kan deltage
Juni:
o En rundvisning på det kommende supersygehus i Skejby. Lars Elgård, der er pressechef for
Skejby Sygehus bor her i GHG’s område, og har skaffet en kontakt
o Vinsmagning
15. august: Jubilæumsfest på parkeringspladsen ved børnehaverne på Elmevej. Formiddagen vil der
være en række boder, hvor medlemmerne kan sælge eller købe lopper eller andet. Om aftenen skal
vi holde vores jubilæumsfest i et telt, hvor menuen står på helstegt pattegris med div. Tilbehør. Sæt
allerede nu et kryds i kalenderen
September: Fisketur
Oktober: Haveaffald
November: Ølsmagning med rundvisning på bryggeri

Farvel til bestyrelsesmedlem
Grethe Gjølme som har siddet i bestyrelsen i 2 år har valgt at takke nej til at fortsætte i bestyrelsen. Jeg vil
gerne her på bestyrelsens vegne takke dig Grethe for det arbejde, du har lagt i bestyrelsen som sekretær.
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