Skjoldhøj

Grundejerforening

Hermed følger min beretning for 2018-19.
Arealpleje.
Bestyrelsen har lavet større ændringer i arealplejen. Fremadrettet
følger vi
Aarhus kommunes driftplan, og det betyder, at I kan se den
tilgængelige plan på vores hjemmeside . Undtagelsesvis klipper vi
fortsat på fordelingsvejene samt Strynøvænget/Rundbjervej.
Ydersiden langs Agerøvej driftes fremadrettet af
Danjord/kommunen, heriblandt opsamling af affald samt beskæring
af volden på ydersiden.
Aarhus kommune vil IKKE betale grundejerforeningen for klipning af
volde langs skjoldhøjvej, derfor er det ikke med i vores planlægning
pt.
Arealplejen driftes naturligvis på bedste vis af vores gartnere i
parken. Det betyder, at kommunes arealpleje så vidt muligt
undgåes
Græsklipning
Vi oplevede 2018 som et af de tørreste somre i en hel del år.
Græsklipningen blev i år en kort sæson fra ultimo April til Ultimo
november, dog med et slip i 2 mdr.. hvor vi fik arbejdet på andre
projekter.
Vinter
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I 2018 har vi også oplevet en mild vinter. Det har ikke givet
anledning til de store udfordringer. Gartnerne følger stadigvæk
vejrudsigten og salter efter behov, så alle kan færdes trygt i
området.
Beskæring.
Gartnerne følger deres årlige planlægning af beskæring, og her kan
jeg nævne den hårde beskæring af voldene i samtlige yderområder
samt fordelslingsvejene.
Endvidere har de beskåret hybenbuskene ved samtlige tuneller, og
her vil vi på sigt kigge på en anden løsning , fx laurbær.
Frugtlundene bliver beskåret i vinterperioden, alt efter vejrets
forhold.
Vi følger driftplanen for vedligehold af området, hvilket betyder, at
beskæring og alt det andet bliver udført på samme niveau som
sidste år.
Beplantning
Kommunen elsker træer i Aarhus, og det har vi sagt JA tak til at
være en del af. Bestyrelsen har selv slået streger over de rigtige
placeringer af træer i vores område. Alle fordelingsveje har fået en
lille Allé, hvilket betyder 3 træer på begge sider ved alle indkørsler.
Vi kan alle se beplantningen foregå de kommende dage og glæder
os til at se de flotte træer.
Skraldespande
Vi har meget stor fokus på at holde parken ren & pæn, og derfor
følger vi planen omkring endnu flere skraldespande i området.
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Dette giver mindre arbejde til vores gartnere. Vi indkøbte i 2018
flere spande til opsætning.
Husk at brug dem, Tak.
Hundeposer
Generelt kan vi se en stor effekt i brugen af hundeposer, og derfor
opsættes endnu flere stativer i de kommende år.
Tak fordi I gør brug af poserne.
Hundetoiletter
Samtlige hundetoilletter er blevet fjernet i 2018 , idet de stort set
aldrig blev brugt og egentlig ikke pynter i området.
Vi bruger nu poserne i stedet.
Tuneller
Vi fik endelig lys i vore tuneller, hvilket ikke er set i mange år i
enkelte tuneller ihvertfald, så nu kan vi alle se hvor vi går de mørke
aftner.
Fortove
Vi er stolte over den igangværende fornyelsen i parken. Gartnerne
gør et kæmpe stort stykke arbejde på den front.
Vi startede 2018 på Farøvænget og Bjørnøvænget med fjernelse af
fortovsfliser samt reetablering af indkørsler samt indgangspartier
med nye Chausse-sten samt knækkede fliser. Enkelte brønde fik
opretning samt igangværende hævning af kantsten.
Fejøvænget og Gavnøvænget er også blevet fornyet efter samme
princip som de andre vænger.
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Alt bliver efterfølgende reetableret med græssåning. Her opfordrer
vi jer til at vise hensyn og ikke køre i det nysåede græs.
2019 er vi godt i gang og følger vores strategiplan for kommende
års fornyelser.
Stilleveje på fordelingsvejene.
Bestyrelsen har kæmpet en hård kamp med kommunen omkring
stillevejene/vejbump. Vi var sikre på, at det ville være en smal sag,
når grundejerne nu selv ville betale for stillevejene. Men det var alt
andet end en smal sag..
Kort fortalt ville vores omkostninger løbe i 650.000kr eller mere + vi
skulle overtage vejene samt vedligeholde vejene fremadrettet.
Derfor må vi vente i spænding – der vil sandsyndligvis gå flere år,
før vi bliver priorteret i toplisten over stilleveje hos
kommunen.Fællesrådet gør en kæmpe indsats og håber på et
forsøgsprojekt vil komme os alle tilgode.
Bestyrelsen gør IKKE mere i denne sag – ALDRIG.
Fartkontrol
Eftersom vi ikke fik vejbump, har bestyrelsen besluttet, at fartkontrol
er en løsning, i hvert fald midlertidigt. Politiet melder deres ankomst
i 2019 og ser ud til at blive permanent – så sænk farten.
Fejøvænget 33
Tørkeperioden gav også tid til renovering af
administrationsbygningen samt hallen.
Her fik gartnerne malet alt udvendigt træværk, salthal,
plankeværker samt hele huset, og det pynter vildt meget.
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Dette giver foreningen en stor besparelse, da vi ikke har haft store
omkostninger på malerarbejde.
Hjertestarter på Fejøvænget
Eftersom vi oplever stor interesse for at hjælpe andre i tilfælde af
hjertestop i området blev et køb af AED besluttet i bestyrelsen.
Falck leverede en Aed med tilhørende varmeskab. Her har ALLE
tilgang til maskinen ved akut behov. Søren Myrhøj er hjerteløber i
bestyrelsen, hvilket han har erfaring med i tiden som redder.
Vi har på facebook adspurgt antallet af hjerteløbere i området, og
det er faktisk ret mange. TAK til alle jer, der vil yde en indsats.
Falck udfører et årligt tilsyn på vores hjertestarter.
Legepladserne.
Det skal nævnes, at vi årligt får besøg af en legeplads-inspektør –
certifikeret naturligvis.
Vi har stort fokus på vores efterhånden gamle legepladser. Derfor
købte vi Noles Demo legeplads til en overkommelig pris og glæder
os over det fine udstyr.
Fejøvænget har fået glæde af en hel ny legeplads. Her har vores
gartnere også renoveret rutsjebanen, der nu ses indbygget i volden
- spændende løsning.
Legepladsen er ligeledes blevet beskåret samt åbnet op for at give
mere tryghed.
Vi arbejder løbende på nye områder, fx fik Siøvænget et nyt
Robina-gyngestativ og desuden kan jeg berette nedlægning af
tilgroet ligusterhæk samt vildtskud. Området ser nu betydelig bedre
ud.
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Legepladsen ved Strynøvænget er også blevet renoveret i 2018 ,
og her fik gyngerne nye overliggere.
Gartnerne fik pga tørketiden tid til en del malerarbejde , heriblandt
fik de malet multibanen ved Fejøvænget samt svævebanen og
legepladsen.
Generelt fik de tid til at male alle legepladserne, hvilket har givet en
kæmpe besparelse for grundejerforeningen.
Skrald / Hærværk.
Igen i år fortæller gartnerne, at affaldet flyder i området. Det giver
dem sved på panden og brug af alt for mange mandetimer. Som
tidligere omtalt er flere skraldespande forhåbentlig vejen frem.
Vi må erkende, at tørke giver mere svineri og hærværk, og de
mange skønne aftener blev også flittigt brugt i området. Derfor har
der også været en del svineri og oprydning af fx engangsgrill, affald,
flasker samt efterladte genstande.
Hærværket ses i form af graffiti. Vi har løbende afrenset skiltene så
godt vi nu kan, men oplever også en del vi ikke selv kan fjerne.
Vi bruger kun ekstern hjælp, når vi har samlet et vis antal, idet det
ellers bliver for dyrt at afrense.
Asfaltering
Vi omtalte sidste år planen for samtlige veje i parken, og den plan
kan nu ses på vores hjemmesiden.
Efter sidste års asfaltering er vi blevet meget klogere, hvilket
afspejler fremadrettet indsats. Den største udfordring er de
nedkørte kantsten, og dem har vi en plan for over de næste mange
år.
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Vedligehold er nøgleordet – men det er meget tidskrævende & dyrt.
Kommende veje bliver asfalteret i 2019 er Langøvænget samt
Lindøvænget. Det er besluttet, at Rambøll står for udbud til 3
leverandører. Vi har store forventninger til kommende slidlag på de
2 vænger og håber det bliver perfekt denne gang.
Revneforsejling bør også nævnes.
Kyøvænget & Drejøvænget er blevet renoveret med en ordentlig
gang forsejling. Det er bestemt tiltrængt og er en vigtig forebyggelse
af de ødelagte veje. Dette er en fordel, når nye slidlag kommer på
vejene, idet vi undgår de der store revner i det nye asfalt indenfor
kort tid. Samtlige indkørsler/sideveje på Drejøvænget vil blive
asfalteret i foråret, og den entreprise gik til NCC.
Parkering
Bør jeg nævne parkering igen?
Ja egentlig, idet vi fortalte jer om planen sidste år, hvilket vi med
stolthed kunne berette om på sidste generalforsamling. Her ville vi
indkøbe græsarmering til de områder, der er værst ramt.
Glænøvænget blev udpeget til forsøg på anmodning fra grundejere.
Det blev heldigvis ikke til noget denne gang, idet man indbyrdes fik
løst problemerne.
Vi har dog planer om at lave et forsøg stadigvæk.
2019 Målet
Bestyrelsen har en klar plan med området og er i gang med at
eksekvere de forskellige projekter.
Legepladser fornyes løbende og kigger ligeledes på udendørs
fitness.
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Fortove = Vi har en plan for et pænere område, idet vi simpelthen
fjerner fliserne og opretter der hvor det er værst.
Vejnettet skal vedligeholdes med høj fokus på nedkørte kanter –
revner osv.
Deklarationer = Her vil jeg bruge mere tid på at sikre vores område
jvf gældende regler. Her er fokus i år at motivere grundejerne til et
pænere område, bla træer – hække samt plankeværker, det
kommer til at fylde en del.
Hjemmeside + nyhedsmailen.
Vi vil stadigvæk poste opslag, nyttige oplysninger til den enkelte
grundejer på vores hjemmesiden, her vil i kunne finde informationer
i lige står og mangler.
Facebook.
Bestyrelsen gør meget brug af skjoldhøj siden på facebook, her har
vi i 2018 postet flere indkøbsaftaler, info omkring belysning ,
hærværk samt guideline til træfældning osv , det håber jeg
stadigvæk I er tilfredse med. Andre forslag er naturligvis
velkommen.
Skjoldhøjdagen
Lene stopper som bekendt i grundejerforeningen, derfor kan vi ikke
på nuværende tidspunkt fortælle omkring den årlig begivenhed i
parken.
Personale
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Vores nuværende Elev stopper i foråret 2019 efter en fantastisk flot
indsats i SGF og vi ønsker louise al mulig held & lykke i hendes nye
job.
Ole har ansvaret for ansættelse af ny elev og er i proces pt.
Administrationen.
John Slej stoppede i SGF pr.31-1-2019.
Bestyrelsen har kun rosende ord til Slej efter 32 år i foreningen.
Han har ydet en kæmpe indsats, og det er fuld fortjent, at han nu vil
bruge tiden på noget andet. Slej valgte selv at sige stop, hvilken
han i sammenråd med Krista valgte i januar mdr.
Krista har været i SGF i 26 år, hvor hun har glædet alle med et smil
samt en flot indsats.
Rikke Andersen er ny forretningsfører i SGF, Rikke bor til dagligt i
Harlev og varetager nu opgaven efter Slejs farvel.
Tag god imod Rikke alle sammen.
Gartnerne.
Vi kan ikke undvære bjarne & Per, de har styr på parken og yder
igen en kæmpe stor indsats i området , det er fantastisk at se år
efter år. De servicerer alle grundejerne dag & nat året rundt, så de
fortjener bestemt Stor ros fra alle i parken.
Bestyrelsen
Lene Moskjær modtager i år IKKE genvalg efter 8 år i bestyrelsen.
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Tak for din store indsats i bestyrelsen gennem årene, du har haft en
stor andel i den årlige ” succes” skjoldhøjdagen , hvilket vi håber
bliver ført videre.
Jeg har sammen med bestyrelsen sammensat en ny organisation.
"Erling( Kasserer/Næstformanden) har ansvaret for budget
planlægning, Års- og månedsregnskaber, og kontakter revisor og
bank. Vedligeholdelse af hjemmeside og mailingliste."
Ole har således ansvaret for indkøb af maskiner, grønne arealer
samt ansættelse af elever.
Søren har ansvaret for veje-stier -vedligehold + planlægning af
opgravning ( kommunen osv)
Kommende medlem i bestyrelsen vil få ansvaret for alt det sjove….
Events – fonde- arrangementer osv.
Jeg har fuld tillid til de dygtige bestyrelsesmedlemmer , de gør det
bragende godt.
Formanden ønsker genvalg.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Hermed lød årets beretning.
14. marts 2019
Jacob Lousdal
formand
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