
Referat af ordinær general forsamling i Paracelforeningen Helenelyst nr. 156-306 

Torsdag d. 11. april 2013 kl. 19:30 - 20:30 

Lokalcenter Møllegården, Brabrand 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og kort præsentation af panelet 

2. Torben (212) blev valgt som dirigent og dagsordenen blev godkendt 

3. Beretning fra 2012 v. Line (214) 

a. En del små projekter i vores grønne områder nåede ikke at blive lavet i efteråret pga. frost, 

så EV Have kommer og ordner det hele nu hvor foråret er kommet. Det drejer sig om 

udbedring af stien ned mod Porskær, hegn og reparation af hæk mellem rækkehusene og 

lejligheder, samt fjerne ukrudt på de fælles skrænter. EV Have vil også etablere et par 

blomster hække formet som en bue på græs arealet mellem lejlighederne og rækkehusene. 

Og i denne sammenhæng, er det blevet vedtaget, at det ikke er tilladt at spille fodbold på 

dette areal. Der henvises til fodboldbanen. Det er Helle (178) der har kontakten med EV 

Have.  

b. I efteråret blev der sat nogle blomsterløg på fælles arealerne. 

c. Der vil blive skiftet sand på vores legeplads snarrest muligt. Dette arbejde udfører vi selv. 

4. Årsberetning fra den store Grundejerforening som dækker Porskær, Laskedalen og Helenelyst,       

v. Helle (178) 

a. Hundelufter skoven, samt parkering er nu færdig 

b. Legepladsen er blevet renoveret og der er kommet styr på de fejl og mangler der var. 

c. Safiren (Børnehaven) har fået udvidet deres legeplads og der er blevet plantet hæk rundt om 

hegnet. 

d. Aarhus Kommune er med i denne forening, pga. det stykke grund op mod Tulip grunden 

snart skal udstykkes, vi ved dog stadig ikke hvornår.  

e. Skov og Naturstyrelsen har fjernet træer og ukrudt på et stort areal ved de gule rækkehuse 

op mod skoven. 

f. Der er forslag om etablering af vejbump på busvejen. Forslaget er noget lignende det der er 

blevet lavet på Langdalsvej. Dette vil koste ca. 90.000 kr. men foreningen har pengene, så 



der vil ikke blive opkrævet penge. Dette skal der stemmes om ved næste møde d. 22. maj 

2013. Alle velkommende, hvis man har interesse. 

5. Gennemgang af regnskab v. Morten (298) blev godkendt. 

6. Forslag om reducering af Parcelforeningen v. Niels H. Rasmussen (192) 

a. Niels gennemgik først forslag a, hvor alle 41 berettiget stemmer, stemte for. Derefter 

gennemgik Niels forslag b, hvor alle 41 berettiget stemmer, også stemte for. Dette betyder 

at parcelforeningen bliver neddroslet mht. repræsentanter, økonomi, etc. som forklaret i 

forslagene. Regnskabsåret 2013 for parcelforeningen bliver dog kørt til ende uændret. 

7. Udgik pga. punkt 6 

8. Udgik pga. punkt 6 

9. Udgik pga. punkt 6 

10. Helle (178) er gået af efter 4 år. Vi takker for det store arbejde. Karin (184) er blevet valgt for en et 

årig periode. 

11. Budgettet forsætter uændret i 2013 

12. Ingen indkommende forslag 

13. Eventuelt 

a. Hele foreningen er med i den Nationale indsamling af affald i din natur søndag d. 21. april. 

Helle (178) sender info ud. 

b. Husk sommerfest lørdag d. 17. august 2013 

 

Tak for et godt møde 

MVH Bestyrelsen 


