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Bestyrelsen
Birgitte Pedersen
Jegstrupvænget 67
Formand
formand@vaengerne.dk

Simon Lund
Jegstrupvænget 403
Kasserer
kasserer@vaengerne.dk

Giuseppe Coco
Skovgårdsvænget 542
Udlejning og den årlige  
affaldsindsamling
ansvar1@vaengerne.dk

Svend Aage Christensen
Skovgårdsvænget 292
Udvalget for grønne om
råder, veje, stier og fortove
svendaage@vaengerne.dk

Jesper Rasmussen
Jegstrupvænget 617
Udvalget for grønne om
råder, veje, stier og fortove
ansvar2@vaengerne.dk

Henrik P. Henriksen
Jegstrupvænget 613
Udvalget for grønne om
råder, veje, stier og fortove
ansvar4@vaengerne.dk

Jørgen Dahlgaard
Skovgårdsvænget 82
Næstformand, sekretær 
og webredaktør
sekretaer@vaengerne.dk

Mick G. Rasmussen
Jegstrupvænget 447
Suppleant
suppleant1@vaengerne.dk

Kurt Skytte
Jegstrupvænget 117
Suppleant
kurt@vaengerne.dk

Betaling af kontingent 
Tilmeld din kontingentbetaling til betalings
service! Det er en lettelse for alle, idet kontin
gentet på p.t. kr. 1.400 pr. år hermed bliver 
betalt automatisk til grund  ejerforeningen og 
du slipper for rykkere. Henvend dig til  
Simon Lund, hvis du har brug for hjælp.



Vængerne 1 – 2023     3

Grundejerforeningen  
Vængerne 

afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00
i Folkehus Tranbjerg / Pyramidesalen

(tidl. kendt som Lokalcenter Tranbjerg)
Torvevænget 3A

Dagsorden: 
Velkomst ved formanden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2022 til godkendelse
4. Godkendelse af revisor for indeværende år
5. Indkomne forslag (se bagsiden)
6. Fastlæggelse af kontingent og overførsel af midler til Vejfonden for indeværende år
7. Budget for indeværende år til efterretning
8. Valg til bestyrelsen: 

a) Kasserer for 2 år: Simon Lund, villig til (gen)valg 
b) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jørgen Dahlgaard, villig til genvalg 
c) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Henrik Henriksen, villig til genvalg 
d) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Svend Aage Christensen, ønsker ikke genvalg 
e) Suppleant for 1 år: Mick G. Rasmussen, villig til genvalg 
f) Suppleant for 1 år: Kurt Skytte, villig til genvalg

9. Eventuelt

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Bestyrelsens beretning
fra april 2022 til medio februar 2023

Bestyrelsesarbejdet:
I beretningen til sidste års generalforsamling 
understregede jeg i indledningen det fremragen
de samarbejde, vi har i bestyrelsen. Fordeling af 
opgaverne har vist sig at være mere end bære
dygtig. Det betyder også, at den tid, der med
går til de forskellige opgaver, er overskuelig. Og 
tilliden os imellem giver tryghed i bestyrelses
arbejdet. Jeg synes, det er vigtigt at understrege 
ovennævnte, således potentielle bestyrelsesmed
lemmer ikke “skræmmes” væk på forhånd.

Ovennævnte organisering og de indbyrdes 
gode forhold gør, at møderne afvikles på ca. 2 
timer, dertil kommer den sociale del over en 
kop kaffe og en bid brød. 

Og hvordan er det så egentligt, vi har or
ganiseret os? For nogle få år siden besluttede vi 
at nedsætte et udvalg på tre personer, der tager 
sig af ”de grønne” og ”de sorte” opgaver. Det 
vil naturligvis sige hhv. græs, hække, træer m.v. 
og asfalt, fortove og stier. De tre (Jesper Ras
mussen, Svend Aage Christensen og Henrik 
Henriksen) har en indbyrdes fordeling af op
gaver for at sikre, at der ikke falder en opgave/
sag mellem to stole. Vi øvrige i bestyrelsen va
retager så opgaver som udlejning og affaldsind
samling (Giuseppe Coco), sekretærfunktion 
samt hjemmeside og elektroniske nyhedsbreve 
(Jørgen Dahlgaard), kasserer (Simon Lund) og 
formandskab (undertegnede). Samtidigt er vi så 
heldige at have to aktive suppleanter (Mick G. 
Rasmussen og Kurt Skytte), der gerne deltager i 
bestyrelsesarbejdet.

Som en af konsekvenserne i fordeling af op
gaverne skriver Det grønne/sorte Udvalg en del  
af beretningen.

”Ommøblering” i bestyrelsen:
På sidste års generalforsamling varslede Kurt 
Skytte, der i flere år har været kasserer, at han 

pga. helbredsmæssige problemer ville trække 
sig her i 2023. Dette kom til at ske lidt tidlige
re, nemlig pr. 1. juni 2022, hvor Simon Lund 
overtog kassererposten. 

Svend Aage Christensen meddelte allerede, 
da han blev valgt ind i bestyrelsen i 2021, at det 
kun ville blive en kort ”gæsteoptræden”, pga. 
alder. Svend Aage ville gerne, og vil stadig ger
ne fremover, give et nap med, hvilket han har 
gjort flere gange i løbet af de over 40 år, han 
har boet i Vængerne. Heldigvis har et medlem 
af grundejerforeningen allerede meddelt at være 
interesseret i at træde ind i bestyrelsen, hvilket 
vi andre glæder os over. Men det kommer vi 
naturligvis tilbage til på generalforsamlingen.

Henvendelser:
Eftersom henvendelser til bestyrelsen stort set 
kun handler om emner, der hører under ”det 
grønne/sorte udvalg”, bliver de omtalt i udval
gets del af beretningen.

Dog vil jeg her indskyde på vegne af hele 
bestyrelsen, at vi er glade for, at husejerne hen
vender sig på skrift, dvs. via mailsystemet, idet 
de nemt kan deles med bestyrelseskollegerne, 
ligesom de kan besvares enten med det samme 
eller efter nærmere behandling. 

Udlejning: 
Som det forhåbentligt er alle husejere bekendt, 
ejer Vængerne et større antal borde og stole til 
udlejning til brug for en fest i haven. Hvert år 
benytter et pænt antal husejere tilbuddet om 
udlejning, – naturligvis specielt i sommermåne
derne, gerne begyndende med konfirmationer.

 
Indsamling af affald og udlejning:
Efter sidste års affaldsindsamling 3. april mod
tog bestyrelsen følgende positive tilkendegivelse 
fra to af deltagerne: 
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Citat fra nogle deltagere i indsamlingsdagen 
2022:

»Kl. 10 søndag den 3. april mødte vi glade 
skrallere op hos Kisser og Coco for at tage fat 
på dagens skrald. Coco var godt forberedt med 
plastposer, tænger og trillebør. Vi fik hans tlf.
nr., så vi kunne tilkalde hjælp på turen. Når vi 
fik brug for assistance, kom servicevognen med 
godt humør og en hjælpende hånd og hygge
lige kommentarer. Der kom mange interessante 
ting i poserne, og det pyntede på vores fælles
arealer. Kl. 12 mødtes vi på legepladsen, her 
havde Kisser sørget for en skøn forplejning.«

Med denne skønne fortælling og motive
ring for at tilmelde sig den årlige og traditionel
le indsamling Palmesøndag 2. april håber vi, at 
endnu flere vil tilmelde sig dagen og gøre dette 
arbejde til glæde og gavn for os alle i Vænger
nes område. Venligst kontakt Giuseppe Coco 
på mailadressen ansvar2@vaengerne.dk

Sjove tal
Der er i vores område hele 15 matrikler, ejet  
og passet af Vængerne. De fylder 51.318 kvm!  
Vi har 535 parceller (medlemmer) inkl. Mo
tion & Liv og institutionen på SV600. Parcel
lerne fylder i runde tal 380.000 kvm. Omkred
sen er ca. 2500 løbende meter.

Legeplads og petanque
At der er mange børnefamilier, ses også af bru
gen af legepladsen. For nogle år siden fik vi på 
generalforsamlingen et forslag om at bygge en 
ny og stor legeplads. Forslaget blev taget vel 
imod, og et udvalg til at undersøge forskellige 
modeller og dermed også priser blev nedsat. 
Udvalget vendte tilbage på det følgende års ge
neralforsamling, og deres forslag blev godkendt.

At beslutningen om etablering af den store 
lege plads var rigtig, hersker der ingen tvivl. 
Pladsen er populær og er rigtig godt besøgt året 
rundt. I bestyrelsen var vi enige om, at når vi 
nu investerede en plads til børnene, skulle der 
også investeres i en plads til de voksne. Derfor 

blev der samtidigt indrettet en petanquebane. 
Den er heldigvis godt besøgt, så også dér kan vi 
se tilbage på en god beslutning.

Indkomne forslag:
Inden fristen for indsendelse af forslag (15.  
februar) til behandling på generalforsamlin
gen, er der indkommet tre forslag. De drejer 
sig begge meget apropos om hhv. legepladsen, 
petanquebanen og en “have” til de små hunde. 
I det ene forslag foreslås det at udbygge lege
redskaberne med en nedgravet trampolin, mens 
det andet er et ønske om at udvide petanque
banen. Hvordan de tre forslag bliver modtaget 
af generalforsamlingen, får vi at se tirsdag den 
28. marts.

50 års jubilæum:
Som for længst varslet runder Grundejerfor
eningen Vængerne 50 år her i 2023. Det skal 
naturligvis fejres! Bl.a. i den seneste udgave af 
det elektroniske nyhedsbrev har jeg skrevet om 
jubilæumsfesten, som vi har sat til lørdag den 
12. august. Den fest vi havde i 2022, hvor især 
børn, men bestemt også voksne, nød de for
skellige aktiviteter og hyggede sig med hinan
den, håber vi at kunne gentage i år med mindst 
lige så god en fest – for børn og barnlige sjæle.

Festudvalget, bestående af Mick, Jesper, 
Lennart og undertegnede, har længe været i 
gang med planlægningen. Derfor kan vi på nu
værende tidspunkt love, at vi har flere aktivite
ter på bedding til børnene, men vi har sandelig 
også planlagt aktiviteter målrettet de voksne.

Teltet til 200 personer med gulv samt bor
de og stole er allerede bestilt. Det samme er 
hoppeborge og udstyr til at lave slushice og 
popcorn. Spejderne er med os igen, og i skri
vende stund arbejder vi på en aktivitet mere 
primært til børnene.

Uden mad og drikke duer helten ikke. Vi 
skal spise sammen om aftenen, lækre salater, brød 
samt naturligvis grillet kød af forskellig slags. 
Endelig har vi også bestilt en toiletvogn, for hvad 
der kommer indenbords, skal også ud igen. 
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I sidste års beretning fortalte jeg, at vi har al
lieret os med en journalist, der i øvrigt selv 
bor her i Vængerne, om at skrive en lille pub
likation om Vængernes historie. Ved 25 års 
jubilæet i 1998 blev der også skrevet et blad. 
Denne gang vil vi mestendels forholde os til 
de seneste år samt naturligvis også til nutiden. 
Arbejdet skrider stille og roligt frem. Publika
tionen runddeles naturligvis til alle husstandene 
i Vængerne.

Primo juni udsender vi en decideret invita
tion med information om tilmelding og natur
ligvis også med flere detaljer vedrørende aktivi
teter, underholdning, mad, drikkevarer og pris. 
MEN skriv nu endelig lørdag den 12. august 
2023 ind i kalenderen! Festudvalg og bestyrelse 
glæder sig til at se rigtig mange af jer!

Harmonisering, privatisering, samarbejde 
med Ejerlauget (nordligste vej JV og SV)
På kommunens hjemmeside har vi fundet en 
tilstandsrapport for Jegstrupvænget (stamve
jen). Rapporten er meget mager, præliminær og 
derfor lidet informativt. Den tjener således ikke 
noget formål som grundlag for nærmere reak
tion fra Grundejerforeningen. Det er nu heller 
ikke meningen! Hvornår den endelig medde
lelse inkl. en udførlig rapport om den såkaldte 
harmonisering dumper ind i vores brevkasser, 
fysiske som elektroniske, ved vi ikke. Men når 
det sker, er vi i bestyrelsen beredte på at fort
sætte dialogen med Ejerlauget, som er grund
ejerforening for den øverste (nordligste) vej fra 
både Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget, men 
også med Varmeværket, som ligeledes bruger 
stamvejen en del. 

Efter vi har modtaget den udførlige rapport, 
har vi otte uger til at gennemgå den og til at skri
ve et høringssvar. Bestyrelsen vil på vegne af jer 
alle skrive et høringssvar, men alle husejere kan 
naturligvis udarbejde et individuelt høringssvar. 

Trafikstøjproblematikken fra Landevejen:
På sidste års generalforsamling blev der talt om, 
at der i forbindelse med åbning af Giber Ring

vej, nok kunne forventes mere trafikstøj fra 
Landevejen. 

Kommunen opgjorde i 2021 i en måling 
trafiktal fra Landevejen sydvest for Torve Allé, 
dvs. stykket mellem Jegstrupvænget og Kirke
vænget. Målingen viste et gennemsnitligt tra
fiktal på 13.300 i døgnet. På kommunens 
hjemmeside finder man også trafiktal fra 2020 
for strækningen sydvest for Tingskov Allé,  
– tallet er her 10.100. Det svarer til, at 3.200 
biler drejer fra ad Tingskov Allé og Orholt Allé. 
Nyere tal findes ikke. Heller ikke findes der 
endnu trafiktal for Landevejen efter Ringvejens 
åbning.

Vi ved dog, at man i efteråret 2023 vil fore
tage nye beregninger  på udvalgte veje. Det 
præciseres ikke, om udvalgte veje indbefatter 
Landevejen, men mon ikke, da denne er en 
blandt flere fødeveje til Ringvejen. Indtil nye 
beregninger/målinger er foretaget kan en for
øgelse således ikke dokumenteres. Men kun 
opleves. 

Med åbningen af Giber Ringvej er der 
kommet gang i flere støjgrupper. Vores egen 
støjgruppe har fx deltaget i et konstruktivt 
møde med en ny gruppe i Mårslet. Desuden er 
gruppen i Kirkevænget fortsat aktiv og her skal 
vi til et fællesmøde i slutningen af marts for 
drøfte aktuelle muligheder for støjdæmpning 
af Landevejen. Det er en tung opgave at løfte, 
da kommunen endnu ikke har afsat en pulje til 
støjdæmpning uden for Aarhus By.

Og så er der Fællesrådet, som arbejder på 
hele Tranbjergs vegne – også støjdæmpning, 
således også på vegne af Vængerne (Jegstrup
vænget) og Kirkevænget, der flankerer Lande
vejen. Fællesrådet er i god og tæt kontakt med 
kommunen, men indtil videre har kommunens 
embedsmænd været temmelig afvisende overfor 
ønsket om en støjsikring af Landevejen.

Afrunding:
Til afrunding af denne skriftlige beretning skal 
der lyde to appeller til vore husejere, dvs. med
lemmer af Vængerne. Den ene handler om de 
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elektroniske ”nyhedsbreve”. Tilmelder man sig 
med sin Emailadresse via Vængernes hjem
meside, får man tilsendt nyheder, der kan være 
vigtige at forholde sig til. Vi er jo for længst 
gået over til kun at udsende blade af fysisk 
karakter i forbindelse med generalforsamlin
gen, indeholdende beretninger, regnskaber og 
budgetter m.m. Derudover følger vi op ved at 
uddele et blad med referat fra generalforsam
lingen.

Den anden appel handler om det årlige kon

tingent. Tilmeld venligst, ikke mindst for jeres 
egen skyld, kontingentbetalingen til betalings
service. Så undgår man at få en eller flere rykke
re, som kan ende med også at koste et rykker
gebyr. I skrivende stund, februar, mangler fem 
husejere at betale kontingentet, der forfaldt den 
første hverdag i januar 2023. Vi håber, at de  
sidste snarest betaler deres del til fællesskabet.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Pedersen, formand

Beretning fra de grønne og sorte områder
I året 2022 kom vi vidt omkring. Vi har også 
brugt mange penge. Mere om dette på general
forsamlingen. Vi har desværre også GLEMT et 
løfte – nogle gange i både 2020 og 2021. Dette 
er opfyldt i 2023 i den sydlige del af Skovgårds
vænget, her er der blevet rettet af med ral.

Vi har fået etableret de planlagte områ
der, fra legeplads til græs med frugttræer. Der 
er blevet beskåret buske omkring kælkebakken 
samt mellem nogle af rækkehusene. Dette var 
tiltrængt og det har givet luft og lys. Derud
over er der renoveret fodhegn og opsat nye efter 
mange ønsker.

I 2022 har vi desværre fundet ud af, at vo
res regnvandsbrønde er skadet af trærødder 
m.m. Og dette skal løses!

Hvad vil 2023 byde på?
Regnvandsbrøndene skal efterses, men desværre 
kan vi ikke nøjes med at strømpefore de gamle 
rør, som det ser ud nu.

Udskiftningen af fliserne på stierne er nu 
færdig, og 2023 byder på reklamation af fliser, 
som er flækket eller frostskadet. Der vil også 
blive beskåret i flere områder mellem række
husene. Der er rettet lidt af med ral på nogle af 
brandstierne, som det også er planen i 2023.

Asfalt er p.t. på pause på grund af infla
tionen. Vi er fortsat i gang med at se, om vi 

kan få de midler, som kommunen har hensat til 
reetablering af vejene, efter at fjernvarmen har 
gravet nye rør ned.

Nye fjernvarmerør og varmeværket
Den sidste etape 2, del 5 Jegstrupvænget 109
129, starter værket med inden for den næste 
måned. Herefter fortsætter de med etape 3, 
som de håber på at blive færdige med i år. 

Nye drænrør og afløb
Som nævnt i enyhedsbrevet 13. februar, er vi 
blevet nødt til at etablere flere nye regnvands
afløb samt dræn og sivebrønde sydvest for 
kælke bakken. Det er vedtaget af bestyrelsen og 
pga. vigtigheden er arbejdet sat i gang med det 
samme.

Vi forventer at gravearbejde og anlæg er 
færdig, så etablering af græsset er flot igen til 
slutningen af foråret / starten af sommeren.

Note vedr. tagdækning
Til tagdækning må der udelukkende benyttes 
materialer, der er godkendt af bygningsmyn
dighederne. Vær fx opmærksom på at glaserede 
teglsten kan genere naboerne med genskin.

De grønneste hilsner
Svend Aage, Jesper og Henrik



8   Vængerne 1 – 2023

RReessuullttaattooppggøørreellssee  ffoorr  GGrruunnddeejjeerrffoorreenniinnggeenn

2022 2021 BUDGET BUDGET
kr. kr. 2022 2023

1 Kontigenter 777.000 777.000 777.000 777.000
Overført til Vejfonden -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Nettorente-indtægter /udgifter -3.664 -3.456 -3.000 -3.000
Annoncer 0 0 0 0
Udlejning af borde/stole 825 475 500 500

2 Diverse indtægter 0 0 0 0

IInnddttææggtteerr 662244..116611 662244..001199 662244..550000 662244..550000

4 Bogføring 23.148 26.870 25.000 25.000
5 Kontorhold og lokaleleje 11.276 11.569 10.000 10.000

PBS-omkostninger 3.311 3.318 10.000 10.000
6 Coparate Netbank og internet 1.652 772 2.000 2.000

Vedligeholdelse af inventar 0 0 500 500
7 Revision og advokatbistand 18.125 17.500 25.000 25.000
8 Inkassoomkostninger 0 4.022 1.000 1.000

Bestyrelsesomk.-og møder 50.122 27.972 50.000 50.000
9 Repræsentation 260 0 1.000 1.000

Forsikringer 7.310 6.937 8.000 8.000
Generalforsamling 1.883 5.496 5.000 5.000
Tab af restancer 0 0 1.400 0
Hensat til Jubilæum 10.000 10.000 10.000 10.000

AAddmmiinniissttrraattiioonnssoommkk.. 112277..008877 111144..445566 114488..990000 114477..550000

# Vedl. Grønt område, fast 234.375 240.418 250.000 250.000
Beskæring 0 0 10.000 0
Vedl. Grønt område, løst 255.917 91.902 50.000 100.000
Hundeposer 4.759 2.606 5.000 5.000
Vedligeholdelse, stisystem 0 0 0 0
Vedligeholdelse, multibane 203 0 1.000 1.000
Vedligeholdelse, Legefac. 625 187.744 5.000 5.000
Anlæg af legepladser, afsk. 125.000 125.000 125.000 77.573
Anlæg grønt område 0 0 0 0
Maskiner / redskaber 0 6.930 15.000 15.000
Snerydning 49.750 22.500 30.000 35.000
Medlemsarrangementer 35.721 15.619 20.000 20.000
Bladdrift 9.338 14.312 10.000 10.000

# Hjemmeside 1.819 0 3.000 2.000

ØØvvrriiggee  ddrriiffttssoommkkoossttnniinnggeerr 771177..550077 770077..003311 552244..000000 552200..557733

ÅÅrreettss  rreessuullttaatt --222200..443333 --119977..446688 --4488..440000 --4433..557733
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BBaallaannccee  ffoorr  GGrruunnddeejjeerrffoorreenniinnggeenn
31/12 2022 1/1 2022

Note kr. kr.

AAKKTTIIVVEERR

# Legeplads 1 77.573 202.573

MMaatteerriieellllee  aannllææggssaakkttiivveerr 7777..557733 220022..557733

Kassebeholding 1.184 359

AL - Hovedkonto 166.264 171.092

AL - Udlejning 9.577 9.580

AL - Jubilæum 110.034 80.063

AL - Driftskonto 341.342 450.888

Periodeafgrænsningsposter mv. 462 0

OOmmssæættnniinnggssaakkttiivveerr 662288..886633 771111..998822

AAkkttiivveerr 770066..443366 991144..555555

PPAASSSSIIVVEERR

0 Saldo, primo 638.748 836.216

Årets resultat -220.433 -197.468

EEggeennkkaappiittaall 441188..331155 663388..774488

Leverandør af varer og tjenesteydelser 2 35.163 19.400

Anden gæld 3 110.000 100.000

Mellemregning Vejfonden 142.958 154.208

Periodeafgrænsningsposter mv. 0 2.199

KKoorrttffrriisstteeddee  ggæællddssffoorrpplliiggtteellsseerr 228888..112211 227755..880077

GGæællddssffoorrpplliiggtteellsseerr 228888..112211 227755..880077

PPaassssiivveerr 770066..443366 991144..555555
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Noter til Årsregnskabet
2022 2021
kr. kr.

1  LEGEPLADS
#

Anskaffelsessum primo 452.573 452.573
Årets tilgang 0 0
Årets afgang 0 0
Anskaffelsessum ultimo 452.573 452.573

#

 Opskrivninger ultimo 0 0
#

afskrivninger primo 250.000 125.000
Årets afskrivninger 125.000 125.000
Afgang ved udskiftning 0 0
Afskrivninger ultimo 375.000 250.000

Legeplads 77.573 202.573

2 LEVERANDØR AF VARER OG TJENESTEYDELSER

Revision 10.000 10.000
# Depositum ved udleje 1.000 1.000

Forudbetalt kontingent 5.600 8.400
Skyldig snerydning 18.563 0

Leverandør af varer og tjenesteydelser 35.163 19.400

3 ANDEN GÆLD
#

Jubilæumsopsparing 110.000 100.000

Anden gæld 110.000 100.000
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RReessuullttaattooppggøørreellssee  ffoorr  VVeejjffoonnddeenn

2022 2021 BUDGET BUDGET
kr. kr. 2022 2023

1 Renter og aktieudbytte 4.286 4.908 0 0
Overført fra Grundejerforeningen 150.000 150.000 150.000 150.000
Kursregulering, aktier 0 30.996 5.000 5.000

IInnddttææggtteerr 115544..228866 118855..990044 115555..000000 115555..000000

4 Forbrugt til vedligeholdelse 317.703 329.931 250.000 250.000
Nettorenteudgifter 8.453 9.041 8.000 8.000

5 Kursregulering, aktier 5.668 0 0 0

OOmmkkoossttnniinnggeerr 333311..882244 333388..997722 225588..000000 225588..000000

ÅÅrreettss  rreessuullttaatt --117777..553388 --115533..006688 --110033..000000 --110033..000000

BBaallaannccee  ffoorr  VVeejjffoonnddeenn
31/12 2022 1/1 2022

kr. kr.

AAKKTTIIVVEERR

# Aktier, Nordea, 984 stk. 73.918 79.586

FFiinnaannssiieellllee  aannllææggssaakkttiivveerr 7733..991188 7799..558866

Mellemregning med Grunderjerforeningen 142.959 154.208

Bankindestående 1.508.146 1.668.768

OOmmssæættnniinnggssaakkttiivveerr 11..665511..110055 11..882222..997766

AAkkttiivveerr 11..772255..002233 11..990022..556622

PPAASSSSIIVVEERR

0 Saldo, primo 1.902.561 2.055.630

Årets resultat -177.538 -153.068

EEggeennkkaappiittaall 11..772255..002233 11..990022..556622

PPaassssiivveerr 11..772255..002233 11..990022..556622

0



Er du generet af trafikstøj fra Landevejen?
Hvis ja, så vil vi gerne have en lille mail fra dig – en såkaldt interesse tilkende
givelse. Vi vil gerne kunne orientere og evt. indkalde støjramte husejere til  
møder i forbindelse med det fremtidige arbejde i støjgruppen. 
Skriv gerne til sekretaer@vaengerne.dk og oplys navn samt evt. husnr. Det er 
ganske uforpligtende og vi giver ikke din mailadresse videre til tredje part.

Petanque – modtaget 8. december 2022
Forslag til kommende generalforsamling 2023
Da vi efterhånden er ved at være en god grup
pe, der gerne vil spille petanque, kan vi ikke 
være på banen alle sammen. Derfor har vi et 
stort ønske om at få banen udvidet.

Vi håber, der vil være imødekommenhed 
over for ønsket.

Bente og Orla Jensen, Jegstrupvænget 125

Trampolin – modtaget 10. februar 2023
Forslag til generalforsamlingen 2023:
På vegne af flere børnefamilier i området, samt 
mine egne børn, dagplejebørn og mig selv, vil 
jeg gerne komme med et ønske/forslag til den 
kommende generalforsamling d. 28/323.

Legepladsen beliggende i vængerne bruges/
bruger vi flittigt og med stor glæde. Den kan 
dog gøres endnu bedre og vores ønske er at der 
graves en trampolin ned på området. Det vil 

bringe endnu mere glæde og endnu flere moto
riske udfordringer for børnene. 

Mvh. Jannie Gottlieb Henriksen,  
Jegstrupvænget 613

Hundehave – modtaget 13. februar 2023
Forslag til generalforsamling 2023:
Hundehave – Vængerne er et dejligt områ
de at have hund i. Der er især mange mindre 
hunde i området og de vil rigtig gerne lege 
sammen.

Vi er derfor flere hundeejere som har et 
stort ønske om en lille indhegning (fx 10m x 
20m eller størrelse a la den lille fodboldbane 
ved legepladsen), hvor de mindre hunde kan 
lege sammen uden at blive “væk” i den store 
hundeskov og uden at blive tumlet af en stor 
hund. Hundehaven vil fint kunne placeres på en 
af de mange grønne områder mellem husene.

Med venlig hilsen Stinne Koudahl

Forslag til generalforsamlingen 2023

Husk at tilmelde dig e-nyhedsbrevet
Få seneste nyt fra din grundejerforening: Venligst – gå ind på hjemmesiden: 
www.vaengerne.dk og tilmeld dig enyhedsbrevet, hvis du ikke allerede mod
tager det. Driller det, er du meget velkommen til at kontakte os – gerne via  
sekretaer@vaengerne.dk 
Nyhedsbrevet udsendes ca. seks gange årligt. 


