
 

Referat fra Gammel Egå Beboerforening (GEB) – 22. februar 2011, i forsamlingshuset. 

1. Valg af dirigent 

Lause blev valgt til dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden ridsede op fra året, der gik. Bl.a. havde vi i juni måned to fodboldarrangementer i Trine og 

Poul’s ”kostald”, i forbindelse med fodbold VM, hvor der begge gange var op mod 100 feststemte roligans, 

der først så Danmark slå Cameroun, for så i den efterfølgende kamp, at tabe til Japan. I august var der den 

traditionelle boule/petanque turnering, som denne gang var bedre besøgt, end det foregående år. Vindere 

af årets turnering blev Nordvangs Allé. Vi skulle gerne i 2011 have endnu flere deltagere.  

De foregående år, har der været afholdt midsommerfest i Trine og Poul’s lade, men vi valgte sidste år(2010) 

i stedet at holde en høstfest samme sted, som heldigvis blev et stort tilløbsstykke med ca. 140 glade 

deltagere. Konceptet var, at man selv medbragte sin mad, og mulighed for at grille pølser og bøffer 

udenfor. For at arrangementet kunne løbe rundt, var det så meningen, at drikkevarer skulle købes på 

stedet, hvilket rigtig mange heldigvis støttede op omkring. På baggrund af det store fremmøde sidste år, vil 

vi også i år afholde høstfest. Det vil foregå lørdag den 10. september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Der vil komme mere information om dette senere.  

Vi ville meget gerne have afholdt festen i forsamlingshuset, men på grund af pladsmangel og børn, der 

løber ind og ud af dørene, mente vi ikke at det ville være en god idé at være der. 

Høstfesten blev også startskuddet på oprettelsen af Gl. Egå Øllaug, der på sigt gerne skulle munde ud i 

produktion af Gl. Egå Bajeren. Der har foreløbig været afholdt et møde, hvor 20-25 interesserede 

ølentusiaster, hørte Lennart Bredlund fortælle om dannelsen af øl. Et meget spændende og lærerigt 

foredrag.  

Aarhus kommune har indvilliget i at opsætte elektroniske tavler på Mejlbyvej, på hver side af Eghøjvej. Hvis 

der kommer udkørende trafik fra Eghøjvej, skal farten derved sættes ned til 40 km/t. GEB har samtidig ytret 

ønske om, at der kommer nyt slidlag på Mejlbyvej efter de mange opgravninger, i forbindelse med 

etablering af især fibernet.  

I forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan for Gl. Egå, har der i starten af det nye år været møde 

mellem Aarhus kommunes byplanlæggere og GEB, hvor GEB fremførte ønsker og forslag til forbedringer i 

Gl. Egå. Det være sig både vejforhold og yderligere byudvidelse på nye udstykninger. Bestyrelsen i GEB er af 

den klare holdning, at der ikke er plads til yderligere bebyggelse i byen, før infrastrukturen er væsentligt 

forbedret. 

2010 blev også året, hvor GEB fik nyt logo med hjælp fra Grafik & Musik v/Carsten Nielsen. Det flotte 

resultat kan ses i toppen af referatet. 

I 2011, vil vi i bestræbelserne på at lokke endnu flere til vores Boule/petanque turnering, få istandsat 

banen. Vi håber, ligesom sidste år, at kunne be/udnytte Arne Henriksen, når turneringen løber af stabelen. I 

forbindelse med Gl. Egå Bajeren, håber vi den ”første bryg” er klar til høstfesten.  



 

Vi vil fremover i højere grad etablere et tættere samarbejde med det øvrige foreningsliv i byen. Bl.a. 

forsamlingshuset og Gl. Egå Jazz klub. Det kan i første omgang måske udmønte sig i en 

hjemmesideopdatering, hvor de tre foreninger vil indgå i et samarbejde. Ligeledes vil der blive lavet en 

folder/pjece til nye beboere i byen, der giver et overblik over foreninger og øvrige aktiviteter i byen. 

3. Kassererens beretning 

Årsregnskabet viste for andet år i træk en fremgang, på trods af en lille medlems tilbagegang. Regnskabet 

blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

5. Budget og fastsættelse af kontingent 

Budgettet for indeværende år, skulle gerne lande på nogenlunde samme resultat, som for regnskabsåret 

2010 – nemlig et årsresultat på ca. 5.500 kr.  

Også det kommende år, vil et medlemskab koste minimum 50 kr. Det er dog tilladt, at betale mere. Hvis 

man endnu ikke er medlem, er der mulighed for at indbetale på kontonr.: 1551-7558295 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. 

Der har førhen været én suppleant, men nu har vi to, som vedtægterne foreskriver. Ny suppleant er: 

Helga Harly, Egå Engvej 156. Velkommen til. 

7. Valg af revisor samt suppleanter 

Christian Damsgaard blev genvalgt som revisor.  

Ny revisorsuppleant er: Arne Henriksen, Krogen 9. Velkommen til. 

8. Evt. 

Der blev udvist bekymring fra de fremmødte, omkring byens udvikling, uden den kan bære det. Som 

skrevet under bestyrelsens beretning, deler GEB den holdning. 

Spørgerunde 

Er ’Ungecenter Eghøj’ lukket? Ja, der er kun administration tilbage. Der vil efter al sandsynlighed blive 

udflytterbørnehave efter sommerferien. 

Har der ikke været trafikmåling? Og hvad viste den? GEB har endnu ikke fået til en tilbagemelding fra 

Aarhus kommune, men vil kontakte dem for et svar. Man har afventet færdiggørelse af motorvejsafkørslen 

ved IKEA og broen over jernbanen på Grenåvej. 

Oplæg/foredrag 

Efter generalforsamlingen var vores præst, Lise Juhl Nielsen inviteret til at holde et oplæg om, hvor hun så 

folkekirken om 20 år og efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer fra ”salen”. 

Referent: Niels Raahauge Gylling 

 



 

 

Bestyrelsens sammensætning 2011: 

Formand Niels Jørgen Rasmussen  Kasserer Jesper Kielsgård   

 Mejlbyvej 28    Bysmedetoften 10 

 86219911 / mejlbyvej28@hotmail.com  86217965 / jek@zeiss.dk 

Teknik/Miljø Kim Frank Pedersen  Markedsføring Jonas Kroustrup 

 Eghøjvej 14    Solkrogen 2 

 86229255 / kimfrank@post.tele.dk   86121235 / kroustrup@gmail.com 

Trafik Sus Steensig   Arrangementer Niels Gylling 

 Mejlbyvej 19    Bysmedetoften 4 

 86120063 / sus@steensig.dk   86742768 / nrgylling@gmail.com 

Medlem Alex Jensen 

 Øster Kringelvej 40 

 86223163 / ihaj@mail.dk  

Suppleant Kurt Rinhack   Suppleant Helga Harly 

 Mejlbyvej 3    Egå Engvej 156 

 73642790 / rinhack@pc.dk   86167437 / helgaha@privat.dk 

 

 

 


