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Mødereferat 
Bestyrelsesmøde 

Dato            Mandag den 3. maj 2021  kl. 18.00-21.00 
Sted            Else Skjødt, Mågevænget 10 
Deltagere    Else Skjødt, Grete Fyhr, Peter Sneftrup, Ole  Flytkjær 

 

Ad 1 Orientering fra formanden 

• I mail af 27. april 2021 til bestyrelsen meddeler Leif Junge Pedersen, Peter 
Mikkelsen og Åse Pedersen, at de med øjeblikkelig virkning udtræder af 
bestyrelsen. 

• I mail af 28. april 2021 til alle medlemmer meddeler formanden, at hun og 
næstformand Grete Duvå Fyhr fratræder på den kommende GF. 

• Formanden meddeler, at der er “ild I broen” ☺ 
 

Ad 2 Indtræden af suppleanterne efter fratræden af 3 bestyrelsesmedlemmer 
• Fordeling af poster 

 
• Suppleanterne Peter Sneftrup og Ole Flytkjær indtræder som nye 

bestyrelsesmedlemmer. 
• Peter Sneftrup bliver ny kasserer. 

 
Ad 3 Nedsættelse af trafikudvalg  

a. Bilag 1 : mødereferat 200421 
b. Bilag 2 : Bents tekst til hjemmesiden 

 
• På GF 2020 meddelte formanden i sin beretning, at der var nedsat et trafikudvalg. 

Dette udvalg er siden blevet opløst og ny  nedsat efter et konstituerende møde 
tirsdag den 20. april 2021 med følgende personer 

o Tovholder Peter Sneftrup 
o Referent for udvalgets møder: Bent Østergaard Olsen 

• Bilag 2 (tekst til hjemmesiden) blev godkendt. Grete lægger teksten på 
hjemmesiden. 
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Ad  4 Placering af ny bro 
a. Placering 2 (= Fastholde beslutning fra bestyrelsesmøde den 14. april 2021) 
b. Placering 1 (= Placering på det oprindelige sted fra 1951 og 1984) 
c. Beslutning på GF, dvs. udsætte opsætningen til efter GF (med risiko for, at 

broen ikke kommer op i denne sommer) 
d. Andet 

 
• En enig bestyrelse besluttede placering 1. Ud over de allerede meddelte 

argumenter, jf. Nyhedsbrev april 2021,  kan tilføjes et par yderligere centrale 
argumenter 

o Den seneste placering (2015) blev besluttet med et fejlagtigt argument om, at 
bundforholdene krævede en flytning af broen. Beslutningen blev truffet uden 
om bestyrelsen. 

o Den oprindelige og tinglyste placering (1984) er fremkommet ved betydelige 
og grundige undersøgelser af daværende Aarhus Amt og daværende 
farvandsdirektorat. 

o En ændring af den oprindeligt givne tilladelse vil være så væsentlig, at det vil 
kunne kræve en genåbning af gældende tinglysning, som kan medføre en 
lang proces – og nu med Aarhus Kommune. 

• Annoncering af beslutningen vil ske tirsdag den 4. maj med udsendelse af en mail til 
alle medlemmer samt info på hjemmesiden, og NBC Marine vil ligeledes straks få 
besked om placeringen. 
 

Ad 5 Oldermandens rolle i ”spillet” om placering ?  
a. Blag 1:  runddelt skrivelse  (Leif Junge Pedersen og oldermand) af 300421 
b. Bilag 2: oldermandens mail til brolauget af 30. april 21 (ikke med cc til formand!) 

 
• Enighed om følgende.. i henhold til vedtægterne §9 Udvalg, stk. 3 

o Oldermanden har overtrådt sine beføjelser ved at træffe egenhændige 
beslutninger uden om bestyrelsen 

o Oldermand er oldermand for hele grundejerforeningen – ikke kun for en 
fraktion 

o Bestyrelsen betragter oldermandens ageren som et tillidsbrud og en 
overtrædelse af sine beføjelser iht vedtægterne og suspenderer derfor 
samarbejdet indtil GF. 

o Peter Rasmussen har indvilliget i midlertidigt at indtræde i oldermandens  
rolle og vil arrangere hjælpere til broopsætningen.  
 

Ad 6 GF 2021 
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o Indkaldelse til GF (Bilag) 
o Drejebog (Bilag) 
o Regulering af deltagere ved corona-maxloft 
o Andet  

• Justeret indkaldelse vedhæftet. 
• Justeret drejebog vedhæftet. 
• Pga sandsynlig begrænsning i deltagerantal blev det besluttet at 

o regulere efter ”først til mølle” princippet 
o begrænse således, at kun en person pr. husstand kan deltage 

 
 

Ad 7 Klub Mariendal  
a. Bilag 1 (Forslag til Kommissorium KM 260421) 
b. Bilag 2 (Orientering: KM-hvad er det for en størrelse?) 
c. Andet 

 
• Begge bilag blev godkendt uden ændringer. 
• Bilagene vil blive lagt på hjemmesiden under KM. 

 
Ad 8 Eventuelt 
 
 
Mødet sluttede 20.30. 
 
 
 
 
 
 
Referent 
Grete 
040521 

	


