
Dagsorden for Generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år og i 2010
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorerne 
4. Behandling af rettidigt indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
7. Valg af revisorer samt suppleanter 
8. Eventuelt

Generalforsamling  på Egå Gymnasium 
tirsdag den 23. februar 2010 - kl.19.00 

I år vil Egå Gymnasium lægge rum til vores årlige Generalforsamling i Gl. Egå 
Beboerforening . Her vil vi få en rundvisning og få lidt at vide om, hvad der rører 
sig, og hvordan  gymnasiet har udviklet sig siden vi sidst besøgte det i 2006. Der 
foregår bl.a. mange aktiviteter så som foredrag, besøg af politikere og koncerter. 
Eksempelvis giver gruppen Kashmir koncert 7. april . 
Udadtil har gymnasiet gjort sig bemærket ved at vinde det Intergymnasielle-MGP 
og Science Cup i 2009.

 Vi mødes ved hovedindgangen.  



Nye bestyrelsesmedlemmer 
I forbindelse med generalforsamlingen søger vi 3 nye medlemmer til bestyrelsen. 
Vi søger beboere som ønsker at være med til at værne om og udvikle Gl. Egå. 
Foruden at sikre de rette forhold for bevarelsen af lokalsamfundet i Gl. Egå er der 
mange traditioner og et godt fællesskab, som vi skal blive ved med at dyrke. 
Måske du har nogen ideer til noget nyt og spændende?
Der bliver afholdt 4-5 møder om året, og 3-4 arrangementer.
 
Den nye bestyrelse vil i 2010 igen have fokus på trafikken (støj, sikkerhed og 
infrastruktur), og arbejdet for at få politisk opbakning til en omfartsvej uden om 
byen. Derudover følger vi op på kommunale og regionale planer vedrørende vores 
lokalområde.

Så har du lyst til at være en del af vores traditionsrige bestyrelse og bruge 
10 - 30 timer om året på at gøre noget for dit lokalområde, så henvend dig 
til et af bestyrelsesmedlemmerne (også selv om du ikke kan komme på 
generalforsamlingen). Ligeledes hvis du har et forslag til en kandidat.
Vi her brug for din hjælp og håber at se dig som nyt medlem af bestyrelsen! 

Trafik og arrangementer i 2010
Den nye bestyrelse vil som nævnt primært fokusere på trafikken og lægge 
kræfterne i at omfartsvejen øst om byen kommer nærmere.
Det er også vigtigt, at vi hurtigt får genetableret en handlekraftig trafikgruppe med  
f.eks. 2 bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer.
Interesserede bedes kontakte Sus Steensig fra bestyrelsen!
Kommunens omtalte Helhedsplan for landsbyen vil der blive holdt et vågent øje 
med sammen med mulige kommende lokalplaner.
De traditionelle arrangementer omkring sommerferien  Midsommerfesten og 
Bouleturneringen  vil blive annonceret i god tid inden.  

Bestyrelsens arbejde i 2009
I det forløbne år har vi orienteret vores medlemmer om de aktiviteter, vi i bes-
tyrelsen har fundet vigtige for landsbyen, dels gennem medlemsmailingslisten                               
og vores hjemmeside.www.gammelegaa.dk. 
Du kan tilmelde dig mailingsliste på webmaster@gammelegaa.dk

•  Lokalplan nr.801 - Boligområde ved Egå Mosevej.
Siden lokalplanens vedtagelse  27.august 2008 med 72 plejeboliger  og 49 familie-
boliger er det første spadestik endnu ikke taget. 
Der er sket det, at OK-Fonden har købt arealet udlagt til plejeboligbebyggelse og 
ønsker at etablere og drive plejeboligerne og tilhørende serviceareal i samarbejde 
med Århus Kommune. Samtidig har OK-Fonden tilkendegivet, at man ønsker at 
etablere en restaurant til betjening af beboerne i plejeboligerne og andre i lokalom-
rådet   -   Vi vil fortsat følge udviklingen.
•  Kommuneplan 2009
Kommuneplanens endelige vedtagelse nærmer sig. Magistraten har på møde den 
2.november 2009 godkendt indstilling til endelig vedtagelse.
Vi venter derfor på, at Teknik og Miljø, Århus Kommune udarbejder den lovede 
helhedsplan  omfattende hele Egå landsby, hvori der foretages en samlet disponer-
ing af et muligt udbygningspotentiale.
•  Trafikken gennem Gl. Egå 2009
Trafikken på Mejlbyvej er stadig vores  akilleshæl; politiet har været her med fo-
tovogn et par gange og vi er i dialog med dem og Trafik og Veje, Århus Kommune, 
desværre uden resultater. Vi venter stadig på en trafiktælling.  
•  Midsommerfest og Bouleturnering 2009
Endnu engang var Trine og Pouls Staklade samlingssted for en dejlig midsommer-
fest d. 20.juni med mange fremmødte til spisning, grillstegning og god 
musikalsk underholdning. 
Bouleturneringen blev desværre et flop med kun to fremmødte fra bestyrelsen. 

Husk kontingent for 2010 
Vi glæder os til fortsat at have mange medlemmer, der vil støtte beboerforeningens 
arbejde, og at få mange nye medlemmer også blandt nytilflyttere. Det vil give os 
større muligheder for at lave arrangementer, da vores eneste indtægtskilde er jeres 
kontingent.

Kontingent(min. 50 kr/år) kan betales på 
Konto 1551 - 7558295 eller  Giro   +01  +7558295 

eller på Generalforsamlingen. 

Peter Brun Madsen Nordvangs Alle 2k 86148810 peter@brunmadsen.dk genopstiller 
ikke

Henrik Hoffmeyer
Formand

Egå Mosevej 8 86224135 hhoffmeyer@email.dk genopstiller 
ikke

Alex Jensen Øster Kringelvej 40 86223163 ihaj@mail.dk på valg  2010
Jonas Kroustrup Solkrogen 2 86121235 kroustrup@gmail.com genopstiller 

ikke
Kim Frank Pedersen
Trafikgruppen

Eghøjvej 14 86229255 kimfrank@post.tele.dk på valg  2010

Niels Jørgen 
Rasmussen
Kasserer

Mejlbyvej 28 86219911 mejlbyvej28@hotmail.com på valg  2011

Sus Steensig Mejlbyvej 19 86120063 sus@steensig.dk på valg  2011

Bestyrelsen i Gammel Egå Beboerforening


