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MATRIKULÆRE FORHOLD

Møddebro Parkvej 243 – 321, 8355 Solbjerg
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UDSTYKNING – SOLBJERG
LOKALPLAN 854

Oversigt funderingsforhold

Side 1 af 5Projekt nr. 223803-27

Version: 01

Dato: 20-6-2017

Udarbejdet af: KLR

Kontrolleret af: BAL

Godkendt af: BAL

Parcel Boring OSBL*) Funderingsforhold Miljøforhold

(m) (klassifikation af jord)

243 243 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

245 245 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

247 247 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

249 249 0,8 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

251 251 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

253 253 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

255 255 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

257 257 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

259 259 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

261 261 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

263 263 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

265 265 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

267 267 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

269 269 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde. Ren jord

271 271 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

273 273 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

275 275 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

277 277

277A

1,2

0,4

Direkte fundering med ekstrafundering op til 1,2 m 
under terræn (sandpudefundering) og evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler.

Ren jord

279 279 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord



UDSTYKNING – SOLBJERG
LOKALPLAN 854

Oversigt funderingsforhold

Side 2 af 5Projekt nr. 223803-27

Version: 01

Dato: 20-6-2017

Udarbejdet af: KLR

Kontrolleret af: BAL

Godkendt af: BAL

Parcel Boring OSBL*) Funderingsforhold Miljøforhold

(m) (klassifikation af jord)

281 281

281A

1,6

3,2

Direkte fundering med ekstrafundering op til 3,2 m 
under terræn (sandpudefundering) og evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

283 283 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

285 285 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

287 287 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

289 289 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

291 291 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

293 293 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

295 295 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

297 297 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

299 299 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

301 301

301A

1,4

0,4

Direkte fundering med ekstrafundering op til 1,4 m 
under terræn (sandpudefundering) og evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

303 303 0,7 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

313 313 0,7 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

315 315 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

317 317 0,8 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

319 319 0,7 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

321 321 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

82 82 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord



UDSTYKNING – SOLBJERG
LOKALPLAN 854

Oversigt funderingsforhold

Side 3 af 5Projekt nr. 223803-27

Version: 01

Dato: 20-6-2017

Udarbejdet af: KLR

Kontrolleret af: BAL

Godkendt af: BAL

Parcel Boring OSBL*) Funderingsforhold Miljøforhold

(m) (klassifikation af jord)

84 84 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

86 86 0,9 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

88 88

88A

2,1

1,1

Direkte fundering med ekstrafundering op til 2,1 m 
under terræn (sandpudefundering) og evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

90 90 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

92 92 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

94 94 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

96 96 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

98 98 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

100 100 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

102 102

102A

2,1

1,7

Direkte fundering med ekstrafundering op til 2,1 m 
under terræn (sandpudefundering) og evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

104 104

104A

2,4

0,6

Direkte fundering med ekstrafundering op til 2,4 m 
under terræn (sandpudefundering) og evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

106 106 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

108 108 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

110 110 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

112 112 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

114 114 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

116 116 0,6 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

118 118 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord



UDSTYKNING – SOLBJERG
LOKALPLAN 854

Oversigt funderingsforhold

Side 4 af 5Projekt nr. 223803-27

Version: 01

Dato: 20-6-2017

Udarbejdet af: KLR

Kontrolleret af: BAL

Godkendt af: BAL

Parcel Boring OSBL*) Funderingsforhold Miljøforhold

(m) (klassifikation af jord)

120 120 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

122 122 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

124 124 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

*) Dybde til bæredygtige aflejringer



UDSTYKNING – SOLBJERG
LOKALPLAN 854

Oversigt funderingsforhold

Side 2 af 3Projekt nr. 223803-27

Version: 00 (FORELØBIG VERSION)

Dato: 10-3-2017

Udarbejdet af: BAL

Kontrolleret af: KLR

Godkendt af: BAL

203 203 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

205 205 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

207 207 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

209 209 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

211 211 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

213 213 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

215 215

215A

1,6

1,7

Direkte fundering med ekstrafundering op til 

1,7 m under terræn (sandpudefundering) og evt. 
behov for særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

217 217 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

219 219 0,6 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

221 221 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

223 223 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

225 225 0,7 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

227 227 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

229 229 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

231 231 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

233 233 0,8 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

235 235

235A

3,3

3,3

Direkte fundering med ekstrafundering op til 

3,3 m under terræn (sandpudefundering) og evt. 
behov for særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

237 237 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

239 239 0,3 Direkte fundering i frostfri dybde Ren jord

241 241 0,4 Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for 
særlige tiltag grundet forekomst af fed ler

Ren jord

*) 
Dybde til bæredygtige aflejringer

**) 
Afventer supplerende afgrænsende boring



UDSTYKNING – SOLBJERG
LOKALPLAN 854

Oversigt funderingsforhold

Side 5 af 5Projekt nr. 223803-27

Version: 01

Dato: 20-6-2017

Udarbejdet af: KLR

Kontrolleret af: BAL

Godkendt af: BAL

GENERELLE FORHOLD

Geoteknik

Direkte fundering i frostfri dybde: 

Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført 

en direkte fundering i overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn.

Direkte fundering i frostfri dybde, evt. behov for særlige tiltag grundet forekomst af fed ler:

Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der for moderate belastninger, forventes gennemført 

en direkte fundering i overside bæredygtige lag eller som min. frostsikker dybde under fremtidig terræn.

Ved forekomst af fede leraflejringer må der forventes behov for særlige tiltag for at undgå udtørring af den 

fede ler. Dette kan f.eks. imødegås ved forøget funderingsdybde, afdækning af leroverfladen med damptæt 

plastfolie, øget armeringsmængde i fundament/gulve og/eller begrænsninger til beplantning i nærheden af 

fremtidigt byggeri.

Direkte fundering med ekstrafundering op til 3,3 m under terræn:

Med bundforhold som truffet i den udførte boring, kan der forventes ekstra omkostninger i forbindelse med 

funderingsarbejdet. Ekstrafundering kan ske ved enten udskiftning af ikke-bæredygtige aflejringer med vel-

komprimeret sandfyld (sandpudefundering) eller ved at pælefundere byggeriet (pælefundering).

Miljøforhold

Denne undersøgelse har ikke haft til formål at undersøge miljøforholdene, da matriklerne hverken er kortlagt 

eller områdeklassificeret jf. jordforureningsloven. Ifølge luftfoto har ejendommen været anvendt til landbrugs-

jord. Der er heller ikke ved den udførte undersøgelse konstateret tegn (ved synsindtryk) på forurening. Med 

mindre der under gravearbejdet træffes forurening, kan eventuel overskudsjord, uden yderligere undersøgel-

ser, bortskaffes som ren jord til godkendte jordmodtagere.

Da arealet ikke er områdeklassificeret eller kortlagt jf. jordforureningsloven skal bortskaffelsen af overskuds-

jord ikke anmeldes til Aarhus Kommune.

BEMÆRKNINGER

Endelig fastlæggelse af funderingsniveau, vurdering af bæredygtige lag samt dimensioneringsparametre, 

anbefales fastlagt ved supplerende undersøgelser, når der foreligger et konkret byggeprojekt.

BILAG

Bilag S: Situationsplan med placering af geotekniske boringer.
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223803-27

Parcelhusudstykning, etape 3, Solbjerg

Dato Målestok Sag nr.:

Telefon

Telefax

E-mail

9630 6400

9630 6474

niras@niras.dk

NIRAS A/S
Østre Havnegade 12
9000 Aalborg

- angiver areal med ekstra omkostninger

- placering ved refusionsberegning

180 kvm parcelhus

Geoteknisk boring

SIGNATURER:
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NIRAS

Ceres Allé 3                                Telefon: 8732 3232
8000 Aarhus                                www.niras.dk





SOLBJERG FORSYNINGSSELSKABER

ELFORSYNING
Dinel A/S 
Knudsmindevej 10 
8300 Odder 
Tlf: 87 92 55 66

Tilslutningsbidrag er betalt. 
Elkabel føres frem til grunden. 
Køber betaler stikledning på grunden.

KLOAKFORSYNING
Aarhus Vand A/S 
Gunnar Clausensvej 34
8260 Viby
Tlf. 8947 1000 
www.aarhusvand.dk

Tilslutningsbidrag er betalt. 
Regn- og spildevandsstik føres frem til grunden. 
Køber betaler stikledninger på grunden.

VANDFORSYNING
NORD FOR BÆKKEN:
Solbjerg Vandværk 
v/Herluf Pedersen 
Parkvangen 19 
8355 Solbjerg 
Tlf. 8692 7820 
www.solbjergvand.dk

Tilslutningsbidrag er betalt. 
Vandstik føres frem til grunden. 
Køber betaler stikledning på grunden.

FJERNVARMEFORSYNING
Aarhus Kommune 
AffaldVarme Aarhus 
Bautavej 1 
8210 Aarhus V 
Tlf. 8940 1500 
www.affaldvarme.dk

Tilslutningsbidrag er ikke betalt. 
Fjernvarmestik føres frem til grunden. 
Køber betaler tilslutningsbidrag og stikledning på grunden.

GRUNDSALG • T: 89404400 • GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK

SYD FOR BÆKKEN:
Astrup Vandværk a.m.b.a.
v/Carsten Prip
Mustrupvej 2
8355 Solbjerg
Tlf. 2789 1996
www.astrupvand.dk
Mail: carsten-prip@live.dk
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Lp 854 Nyt boligområde nord for 
Østergårdsvej i Solbjerg. 
Rapport vedrørende arkæologisk forundersøgelse undersøgt 
2008.

Moesgård Museum har i 2008 foretaget en arkæologisk forundersøgelse fordelt på to etaper på 
ovennævnte lokalplansområde (se ovenstående figur), hvor der blev gravet en serie søgegrøfter 
henover arealet (FHM j.nr. 4919). Formålet var at lokalisere eventuelle spor efter forhistorisk aktivitet, 
dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave, gravpladser, flytbare genstande samt 
monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt (fra Museumslovens § 27 stk. 1).  

Undersøgelsen viste at der på det ca. 30 ha store areal blev observeret spredte anlæg, hvoraf nogle kan 
dateres til bronzealderen eller den tidlige del af jernalderen (1000-300 f.Kr.) eller som ikke kan dateres 
nærmere. Af enkeltfund kan nævnes at der blev fundet en sleben flintøkse  fra den sene bondestenalder 
(2317-1700 f.kr.) på den nordlige del af arealet. 

Moesgård Museum anser det ikke for nødvendigt, at foretage yderligere arkæologiske udgravninger på 
arealet omfattet af lokalplan 854. 

Skulle der imidlertid dukke et enestående forhistorisk materiale op, f.eks. en grav, der kan ligge helt 
isoleret fra det øvrige fundmateriale, skal museet underrettes, og museet vil straks vurdere dette. En evt. 
udgravning vil være afsluttet indenfor 2 uger efter anmeldelse. De direkte udgifter til museets 
udgravninger er uden udgift for bygherre/grundherre.

Yderligere oplysninger om de arkæologiske forhold samt anmeldelse af fund skal ske til Moesgård 
Museum, Moesgård, 8270 Højbjerg (tlf. 8942 1100).

Moesgård 24.8.2010 

Poul Nissen 
museumsinspektør, cand.phil 

Moesgård Museum j.nr. 2185 
Arkæologiske forhold 







Lp 854 servitut om forbud mod videresalg ESTRAKT.txt
===========================================================
=====================
                                    SERVITUT - EKSTRAKT
===========================================================
=====================

PÅTALEBERETTIGT                     
-----------------------------

                      Århus Kommune                                     
                              Rådhuspladsen 2                                   
                              8000 Århus C                                      
          

SERVITUT TEKST:               
-----------------------------
                              Forbud imod videresalg, byggepligt og             
                              renholdelse m.v.                                  

                              Forbud imod videresalg                            
                              En parcelhusgrund må ikke sælges videre til en    
                              ny ejer, før den er bebygget med et fritliggende  
                              parcelhus.                                        

                              Byggepligt                                        
                              Ejeren af en parcelhusgrund er forpligtet til at  
                              påbegynde opførelsen af et fritliggende           
                              parcelhus på grunden inden 2 år fra               
                              overtagelsesdagen.                                
                              Byggeriet anses for påbegyndt, når der er         
                              udstedt byggetilladelse, og der er støbt          
                              fuldstændig sokkel til en bygning af sædvanlig    
                              størrelse. Udgravning til sokkel er ikke          
                              tilstrækkelig til, at byggeriet anses for         
                              påbegyndt.                                        
                              Ejeren er forpligtet til at færdiggøre byggeriet  
                              inden 3 år fra overtagelsesdagen.                 

                              Tilbageskødningsforpligtelse                      
                              Hvis byggepligten ikke overholdes, kan Århus      
                              Kommune forlange grunden tilbageskødet.           
                              Ved tilbageskødningen skal der foretages en       
                              ejendomsmæglervurdering af grunden.               
                              Ejendomsmæglervurderingen indhentes af Århus      
                              Kommune. Er grunden steget i værdi efter          
                              overtagelsesdagen, skal grunden tilbageskødes     
                              til Århus Kommune til den oprindelige købesum.    
                              Er grunden faldet i værdi, skal grunden           
                              tilbageskødes til den vurderede værdi.            
                              Tilbageskødningen til Århus Kommune skal ske      
                              uden udgift for Kommunen. Ejeren skal således     
                              afholde udgiften til ejendomsmæglervurderingen    
                              samt alle udgifter i forbindelse med              

Side 



Lp 854 servitut om forbud mod videresalg ESTRAKT.txt
                              tilbageskødningen, herunder tinglysnings- og      
                              registreringsafgifter. Ejeren har ikke mulighed   
                              for refusion af afholdte ejendomsskatter i        
                              ejerperioden.                                     
                              Grunden skal tilbageskødes i samme stand som på   
                              tidspunktet for den oprindelige overtagelsesdag.  
                              Grunden skal tilbageskødes fri for                
                              pantehæftelser af nogen art.                      

                              Pligt til renholdelse m.v.                        
                              Så længe ejendommen er ubebygget, skal den        
                              holdes rengjort og fri for ukrudt, og eventuelt   
                              græs skal holdes slået.                           
                              Ved misligholdelse af forpligtelsen til           
                              renholdelse m.v. kan Kommunen lade de pågældende  
                              arbejder udføre for ejerens regning, såfremt      
                              ejeren ikke efter forud-gående varsel selv har    
                              ladet arbejdet udføre.                            

                              Aflysning                                         
                              Nærværende deklaration kan aflyses på den         
                              enkelte ejendom ved henvendelse til Århus         
                              Kommune, Planlægning og Byggeri, Teknik og        
                              Miljø, når grunden er bebygget.                   
                              Deklarationen kan ikke forventes aflyst på den    
                              enkelte grund, før det dokumenteres, at           
                              byggeriet er færdiggjort. Byggeriet vil normalt   
                              anses for færdiggjort, når bygningens ydre dele   
                              er etableret, herunder at der er etableret        
                              klimaskærm, pålagt tagbeklædning og isat vinduer  
                              og døre.                                          

                              

===========================================================
=====================
                             RESULTAT AF TINGLYSNING
===========================================================
=====================

STATUS:                       
-----------------------------
                              Tinglyst                                          

TINGLYSNINGSDATO:             
-----------------------------
                              24.06.2010 10:39:07                               

DATO/LØBENUMMER:              
-----------------------------
                              24.06.2010-1000821275                             

Side 



Lp 854 servitut om fossile brændslerESTRAKT (2).txt
Servitut om opvarmning

===========================================================
=====================
                                    SERVITUT - ESTRAKT
===========================================================
=====================

PÅTALEBERETTIGET:             
-----------------------------
                              Århus Kommune                                     
                              Rådhuspladsen 2                                   
                              8000 Århus C                                      
                                         

SERVITUT TEKST:               
-----------------------------
                              Opvarmning                                        

                              Opvarmning                                        
                              I deklarationsområdet må bygningerne ikke         
                              opvarmes individuelt ved hjælp af fossile         
                              brændsler som olie, kul eller gas.                

            

===========================================================
=====================
                             RESULTAT AF TINGLYSNING
===========================================================
=====================
 

STATUS:                       
-----------------------------
                              Tinglyst                                          

TINGLYSNINGSDATO:             
-----------------------------
                              24.06.2010 10:37:50                               

DATO/LØBENUMMER:              
-----------------------------
                              24.06.2010-1000821189                             

Side 



Vedtægter for Grundejerforeningen Møddebroparken 
 

Kapitel 1 

Foreningens navn og hjemsted 
§1 
Foreningens navn er Grundejerforeningen Møddebroparken 
 
§2 
Foreningens hjemsted er Aarhus kommune 
 

Kapitel 2 

Foreningens formål og opgaver 
 
§3 
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse 
med de under foreningens område hørende ejendomme. 
 
Foreningen forestår drift og vedligeholdelse samt fornyelse af fælles friarealer, der er 
beliggende i delområde II i lokalplan nr. 854, samt af de veje og stier, der er udlagt i 
delområde I og II. Drift, vedligeholdelse og fornyelse omfatter blandt andet fejning, 
snerydning, græsslåning og anden pleje af beplantede arealer, tegning af sædvanlige 
forsikringer herunder grundejerforsikring og eventuel brandforsikring samt fornyelse og 
istandsættelse. 
 
Foreningen er forpligtet til at tage skøde på de ovenfor anførte fælles friarealer, veje og stier, 
undtagen vej A-B, når Aarhus kommune forlanger det. Overdragelse sker vederlagsfrit i takt 
med byggemodningens frigørelse.  
 

Kapitel 3 

Foreningens område og medlemskreds 
 
§4 
Grundejerforeningens geografiske område er delområderne I og II inden for lokalplan nr. 854.  
 
Den til enhver tid værende ejer af nyudstykkede arealer inden for lokalområdet – bortset fra 
delområde III og udstykkeren – skal være medlem af grundejerforeningen. 
 
Andre grundejere har ret – men ikke pligt – til at være medlem.  
 
Grundejerforeningen skal stedse holde Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, 
underrettet om sin adresse. 
 
Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, 
der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver. 
 



Kære   grundejer   på   Møddebro   Parkvej.   
  

Vi   har   aflyst   den   årlige   generalforsamling   i   Grundejerforeningen   Møddebroparken,   grundet   Corona.   
Vi   vedlægger   Formandens   beretning,   regnskab   for   2019   og   budget   for   2020   &   2021,   så   I   har   
mulighed   for   at   læse   det   igennem   og   skrive   spørgsmål   eller   kommentarer   til   vores   mail,   som   vi   
naturligvis   vil   besvare.   

Moeddebroparken8355@gmail.com   
  

Vi   vil   gerne   gøre   opmærksom   på:   
Alle   grundejere   inviteres   til   at   stille   op   til   bestyrelsen.   Vi   ønsker   at   repræsentere   alle   6   etaper,   samt   
såvel   nye   som   etablerede   grundejere   bedst   muligt.   Valg   af   bestyrelse   &   bestyrelsessuppleanter   
bliver   udsat   til   Generalforsamling   April   2021,   men   vi   modtager   gerne   henvendelser   indtil   da.   
  

Hvad   beskæftiger   vi   os   bl.a.   med   i   bestyrelsen:   
● Samarbejde   med   kommunen   
● Overdragelse   af   etaper   med   kommunen   
● Service   &   Vedligehold   af   legepladser   
● Gartner   aftale   
● Dialog   med   Aarhus   vand   omkring   drift   af   regnvandsbassin   
● Snerydning   &   saltning   
● Generalforsamling   
● Opdatering   af   vedtægter   &   Kontingenter   
● Dialog   med   grundejere   
● Opsyn   med   området   

  
Der   er   i   alt   behov   for   valg   af   mindst    2   kandidater .   
Hvis   du   har   interesse   i   at   stille   op,   kontakt   da   gerne   bestyrelsens   mail.   
  

Afgåede   bestyrelsesmedlemmer:   
● Tina   Lykke   Kristensen   –   (nr.   27)   etape   1   
● Sune   Nigel   Beck   –   (nr.   67)   etape   2   
● Anders   Lykke   Nielsen   –   (nr.   177)   etape   4   
● Frederik   Bielefeldt   –   (nr.   319)   etape   5   

  
Følgende   bestyrelsesmedlemmer   modtager   genvalg   i   år:   

● Rasmus   Stübert   –   Konstitueret   formand   (nr.   8)   etape   3   
● Maria   Kahr   Ovesen   -   Kasserer   (nr.   101)   etape   2   
● Lars   Rønhøj   -   Bestyrelsesmedlem   (nr.   20)   etape   3   

  
Vi   har   modtaget   2   kandidat   henvendelser,   men   opfordrer   til   at   flere   stiller   op:   

● John   Klysner   (nr.   4)   etape   3   
● Glennie   T.   Sørensen   (nr.   253)   etape   5   

  
Ud   over   bestyrelsesposterne   er   der   også   mulighed   for   at   deltage   i   grundejerforeningens   virke   som   
bestyrelsessuppleant.   Her   er   der   behov   for   valg   af    2   kandidater .     
Suppleanter   deltager   i   bestyrelsesmøder   sammen   med   bestyrelsen,   men   har   ikke   stemmeret   i   de   
tilfælde   hvor   forslag   skal   afgøres   ved   afstemning.   
  

Husk   at   melde   dig   ind   i   nabo.dk   Møddebroparken   &   facebookgruppen    Grundejerforeningen   
Moeddebroparken   
  

Hilsen   Bestyrelsen   



Formandens   beretning   
  

Alle   etaper   er   overdraget   fra   kommunen   pånær   etape   6   (overdrages   start   2021).   Der   er   lagt   sidste   
slidlag,   i   etape   1-5,   og   fokus   på   udjævning   af   høje   overkørsler,   så   bilerne   ikke   kører   imod.   Sidste   
slidlag,   i   etape   6,   forventes   lagt   ud   når   alt   byggeri   er   færdigt,   så   tung   kørsel   ikke   ødelægger   nyt   
slidlag.   
  

Broen   over   Møddebro   Bæk,   til   Birkevangen,   er   blevet   etableret.   Der   har   efterfølgende   været   tale   
om,   at   trinene   på   broen   skulle   fjernes   igen   da   kommunen   har   modtaget   klager   for   manglende   
handicap   venlighed.   Beslutningen   skal   tages   af   Birkevangens   bestyrelse,   hvor   vi   ikke   kender   
tidshorisonten   for   endelig   beslutning.   Trinene   har   fra   start   været   et   krav,   fra   Birkevangens   side,   for  
at   undgå   scooterkørsel.   
  

Der   har   været   fokus   på   implementering   af   ny   gartneraftale.   Ny   aftale   indebærer   årlig   slagleklip   af   
engarealer,   græsklipning   af   alle   fællesarealer,   pasning   af   bede   på   fællesarealer,   fjernelse   af   ukrudt   
på   legepladser   mm.   Døde   hækplanter,   langs   stamvejen   er   netop   omplantet   samt   1-2   træer.   Aftalen   
evalueres   løbende   og   tilrettes   idet   omfang   det   findes   nødvendigt,   og   flere   arealer   overtages.   
  

Arbejdsdage   er   nedlagt.   
  

Stisystemer   langs   Møddebro   Bæk   og   regnvandsbassin   er   reetableret   og   hævet.   Dette   for   at   
forebygge   og   minimere   oversvømmelser   ved   periodisk   høj   vandstand.   Under   stien,   i   vest,   mod   
Kærgårdsparken,   er   der   yderligere   lagt   drænrør,   som   fungerende   overløb   til   Kærgårdsparken,   ved   
særlig   høj   vandstand   i   regnvandsbassinet.   
  

Vi   har   haft   løbende   dialog   med   Aarhus   Vand   omkring   drift   af   regnvandsbassinet,   og   fokus   på   deres   
kontrol   af   pumpestationer   og   vedligehold   af   overløb   til   Møddebro   Bæk.   Der   er   kraftig   tiltagende   
vækst   af   dunhammer   i   regnvandsbassinet.   Aarhus   Vand   afviser   at   fjerne   disse   men   godkender,   at   
vi   selv   må   tage   action   herpå.   Dette   for   at   gøre   regnvandsbassinet   og   dyrelivet   mere   synligt   og   
tilgængeligt   igen,   samt   bevare   det   smukke   naturområde.   Tiltag   omkring   dette   kan   ske   i   
vækstperioden   2021.   
  

Stien,   langs   marken,   ved   legepladsen   er   reetableret   med   ændret   underlag   af   skærver,   så   megen   
nedbør   ikke   skyller   stenmelen   væk   og   heraf   gentagende   omkostning   og   reetablering.   Nyt   trug   
langs   stien   er   lavet,   med   afløb   til   Møddebro   Bæk.   
  

Møddebro   Bæk   er   blevet   renset   op   for   plantevækst,   efter   længere   dialog   med   kommunen.   
Bækken   har   gennem   flere   år   været   en   flaskehals,   for   vandafledning,   og   skabt   oversvømmelser   på  
grund   af   den   kraftige   plantevækst   og   dårlige   vandflow   heri   .   Små   træer   er   plantet   sporadisk,   nede   
på   skråningerne   i   bækken,   og   skal   på   sigt   give   skygge   og   forhindre   ny   plantevækst   i   bunden   af   
bækken.    Vi   forventer,   at   alle   fremadrettet   kan   færdes   tørskoet,   gående   eller   cyklende   på   
stisystemene.   Særligt   alle   skolebørn   som   dagligt   benytter   sig   af   stisystemerne   og   broen   til   
Birkevangen,   får   gavn   af   dette   stykke   arbejde.   Arbejdet   er   afsluttet   i   november   2020.   
  

Omkring   betaling   af   kontingenter   er   vi,   i   december   2020,   gået   over   til   nyt   system   som   letter   
opgaven,   i   forhold   til   manglende   betalinger,   som   tidligere   har   krævet   megen   tid   og   opfølgning.     
  

Vi   er   pt.   i   gang   med   at   se   på   grundejernes   terrænreguleringer,   som   er   markant   uden   for   
terrænregulerings   regelsæt,   og   hvor   grundejere   leder   vand   fra   grund   til   eksempelvis   fortov   eller   
stisystemer.   De   pågældende   grundejere   bliver   løbende   kontaktet.   
  

Vi   har   i   april   2020   sagt   farvel   til   Sune,   Tina   og   Frederik.   Anders   er   fratrådt   i   september   2020   pga.   
personlige   årsager.   Tak   for   den   gode   indsats.   



Kapitel 4 

Kontingent og a contobetalinger 
§5 
Det enkelte medlem, svarende til 1 husstand, er forpligtet til at betale enhver tid af 
generalforsamlingen fastsatte bidrag. 
 
Generalforsamlingen fastsætter et halvårligt kontingent til foreningens administration og 
udførelse af foreningsopgaver. Medlemmerne betaler kontingent til foreningen i samme 
forhold som medlemmerne har stemmeret i foreningen jf. nedenfor §7. 
 
Kontingent forfalder til betaling hver 1. januar og 1. juli og skal indbetales af medlemmerne på 
det til enhver tid af bestyrelsen eller generalforsamlingen anviste sted. Kontingent opkræves 
første gang pr. Den førstkommende 1. januar eller 1. juli, der indtræder. 
 
Ved ikke rettidige betaling af kontingent og andre bidrag fastsat af generalforsamlingen skal 
medlemmet betale alle omkostninger til inddrivelse. Derudover skal der betales rente i 
overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. 
 
Såfremt medlemmet, efter at foreningen efter forfaldsdagen har fremsat skriftligt påkrav om 
betaling, ikke har berigtiget restance inden 14 dage, kan medlemmet, så længe restanen 
består, ikke udøve medlemsrettigheder i foreningen. Medlemmet har således ikke adgang til 
og har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til 
tillidshverv i foreningen. 
 
Et medlem betaler bidrag for hver boligenhed/grund, medlemmet ejer fra tidspunkt, hvor der 
er pligt til at være medlem af foreningen, det vil sige pr. 1. Januar eller 1. Juli efter overtagelse.  
 
Medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, skal der betales lige store bidrag for alle 
grunde og boligenheder. 
 
Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af 
denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og har 
intet krav på foreningens formue. 
 
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.  
 
Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i 
forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn, bopæl og mailadresse, samt den tidligere ejers 
nye bopæl. 
 

Kapitel 5 

Pligter og hæftelse 
 
§6 
Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af 
foreningen lovligt vedtagne regler og beslutninger. 
 



I forholdet til tredjemand hæfter medlemmer ikke for foreningens forpligtelser med andet 
end deres andel af foreningens formue. 
 
I forhold til foreningen hæfter medlemmer personligt og pro rata. 
 

Kapitel 6 

Generalforsamling 
 
§7 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, medmindre 
vedtægterne bestemmer andet.  
 
Et medlem, svarende til 1 husstand, har på generalforsamlingen 1 stemme for hver 
boligenhed/grund, som vedkommende medlem er ejer af. 
 
Medlemmer af ejernes husstand, lejere og andre brugere af ejendomme indenfor foreningens 
område har ret til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen 
beslutter andet. 
 
§8 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Aarhus Kommune. 
 
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig 
meddelelse af hvert medlem. Den skriftlige indkaldelse fremsendes på mail og det er 
medlemmernes ansvar  at have gyldig mailadresse registreret hos grundejerforeningen. 
 
Dagsordnen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Det samme gælder det overskrevne og reviderede årsregnskab samt 
forslag til budget for det følgende regnskabsår. 
 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Forslag til ændring af vedtægterne skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 1. februar 
forud for den ordinære generalforsamling. Sådanne forslag udsendes til medlemmene 
sammen med den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen.  
 
Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning. 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf 
4. Fremlæggelse af budget for foreningen for indeværende regnskabsår og vedtagelse 

heraf herunder fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 



7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre 
vedtægterne bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke stemmer 
medregnes ikke. 
 
Generalforsamlingens beslutning om ændring af selskabets vedtægter kræver 2/3 af 
majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 
 
§9 
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med det samme varsel 
som den ordinære generalforsamling, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 
når der fra mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, jf. §5, 
fremsættes skriftlig begæring til bestyrelsen herom. I begæringen skal dagsordenen for den 
ekstraordinære generalforsamling angives. 
 
Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, 
skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger fra begæringens modtagelse, idet juli måned 
dog ikke medregnes. 
 
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling 
afholdt, er til stede på generalforsamlingen, kan generalforsamlingen nægte at behandle 
dagsordenen. 
 
§10 
Generalforsamlingen ledelse af en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende 
sagernes behandlingsområde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af 
foreningens bestyrelse, suppleant, revisor eller revisorsuppleant. 
 
Afstemning sker ved håndsoprækning. Hvis et medlem forlanger det, skal afstemning ske 
skriftligt. 
 
Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt fra andet medlem. Der kan dog ikke afgives 
stemme i henhold til mere end 2 fuldmagter. 
 
Over det på generalforsamlingen passerede, skal er udarbejdes et referat, der underskrives af 
dirigent og bestyrelsens formand, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver henseende.  
 
Bestyrelsen skal inden 1 måned efter generalforsamlingens afholdes udsende referat til hvert 
enkelt medlem af foreningen. 
 

Kapitel 7 

Foreningens ledelse og administration 
 
§11 
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen og 2 
suppleanter vælges for 2 år ad gangen, dog således at der efter den første 2-års periode kun er 
1 medlem på valg, året efter de resterende 2 og så fremdeles. Genvalg kan finde sted. Der 



ligger en hensigt om at sikre mangfoldighed i bestyrelsen, så bestyrelsen repræsenterer 
medlemmer fra alle etaperne. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv, således at der blandt bestyrelsens medlemmer vælges en 
formand og en kasserer. 
 
I perioden fra afholdelse af den ordinære og ekstraordinære generalforsamling kan ledelsen 
varetages af en bestyrelse på 1 medlem. Der vælges suppleant hertil. 
 
§12 
Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender herunder drift og 
vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg og udover de administrative beføjelser, der er 
henlagt til foreningen. 
 
Bestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden finder det nødvendigt, ligesom 1 
bestyrelsesmedlem kan forlange ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. 
 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens 
medlemmer udenfor bestyrelsen. Budget skal fremlægges for og godkendes af kasserer eller 
formand.  
 
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening. 
 

Kapitel 8 

Regnskab og revision 
§13 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse 
til den 31. december samme år.  
 
Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Genvalg 
kan finde sted. 
 
Kasseren skal aflevere regnskab til revisor senest 15. Februar. Regnskab skal af revisor være 
revideret betids, at det underskrevne regnskab med revisionspåtegning kan udsendes til 
medlemmer samtidig med indkaldelse til generalforsamling.  
 
Kasseren aflægger på hvert bestyrelsesmøde en kort beretning over foreningens økonomi. 
 
Medlemmernes indbetalinger skal ske til det sted og på den måde, der anvises af bestyrelsen. 
Foreningens midler indsættes på konto i foreningens navn i anerkendt pengeinstitut. 
 
Der overdrages hvert år 25% af kontingentindtægter til Vejfonde. 
 



Der kan kun hæves på foreningens konto af formanden og kasseren i forening, eller ved 
forfald, af en af dem i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem. 
 
Kassebeholdning bruges til løbende drift.  
 
Alle bilag skal attesteres af formanden og kassereren.  
 

Kapitel 9 

Forenings oplæsning 
 
§14 
Beslutning om opløsning af foreningen træffes af generalforsamlingen. Beslutningen kan kun 
træffes ved enstemmighed bandt foreningens medlemmer og kun med Aarhus Kommune 
forudgående samtykke. 
 
Generalforsamlingen kan i forbindelse med beslutning om opløsning af foreningen beslutte, at 
bestyrelsen skal forestå den endelige afvikling af foreningen. 
 
Når foreningens eventuelle aktiver er realiseret og foreningens gæld er betalt udarbejdes 
likvidationsregnskab, der skal godkendes på en afsluttende generalforsamling. 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling november 2011. 
 
Som dirigent: Som stifter:  Som stifter: 
  For Aarhus Kommune 
 
 
Jesper Holmgaard Helge Haubo ejer af matr. Nr. 80 Astrup By, Astrup 
 
 
Vedtægter ændret på generalforsamling 19. april 2016 
 
Som dirigent: Som formand: 
 
 
 
Kenneth  Tina 
 
Vedtægter ændret på generalforsamling 29. april 2017/ekstraordinær 21. maj 2017 
 
Som dirigent: Som formand: 
 
 
 
Sune  Tina 
 

Tina Lykke Kristensen
Forslag til ændring: Alle bilag skal attesteres af formanden eller kassereren.



Generalforsamling - Grundejerforeningen Møddebroparken 
Onsdag d. 24/4-2019 

 
 
Kære grundejer på Møddebro Parkvej 

Du inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Møddebroparken. Denne finder sted: 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg i år: 

• Maria Kahr Ovesen (nr 101) 
• Lars Rønhøj (nr 20) 

 

Alle grundejere inviteres til at stille op til bestyrelsen. Vi ønsker at repræsentere alle etaper samt såvel nye som 
etablerede grundejere bedst muligt. Der er i alt behov for valg af 3 kandidater. Bestyrelsen konstituerer sig 
umiddelbart efter generalforsamlingen. Da nuværende formand for grundejerforeningen afgår ved valget i 2020 skal 
der findes en ny formand ved valget i 2019 for at sikre en god overdragelse af posten. 

Ud over bestyrelsesposterne er der også mulighed for at deltage i grundejerforeningens virke som 
bestyrelsessuppleant. Her er der behov for valg af 1 kandidat. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder sammen med 
bestyrelsen, men har ikke stemmeret i de tilfælde hvor forslag skal afgøres ved afstemning. 

Hvis du har interesse i at stille op, og ønsker at høre mere om hvad vi laver, kontakt da gerne bestyrelsen på 
moeddebroparken8355@gmail.com eller igennem vores facebookgruppe ”Grundejerforeningen Moeddebroparken”. 

Agenda:  

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Valg af referent 
4. Indlæg fra BoTrygt: Indbrudsforebyggelse 
5. Bestyrelsens beretning 
6. Valg af bestyrelse & bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor & revisorsuppleant 
8. Festudvalg etape 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
9. Indkomne forslag til afstemning 

a. Forslag om vedtægtsændring: §13, kapitel 7: ”Alle bilag skal attesteres af formanden og kassereren” 
-> ”Alle bilag skal attesters af formanden eller kassereren” 

10. Forelæggelse af årsregnskab 2018 og godkendelse heraf 
11. Fremlæggelse af budget for foreningen for 2019 og vedtagelse heraf, herunder fastsættelse af kontingent 
12. Vores nabolag 

a. Nabo.dk (www.nabo.dk) 
b. Nabohjælp.dk (www.nabohjælp.dk) 
c. Vedligehold fællesarealer & fortove 

13. Evt. 
 

Input til agendaen modtages gerne frem til 17/4-2019 

Onsdag d. 24/4-2019 kl. 19.00 

Solbjerg Fritidscenter – Store Sal 

Solbjerg Hovedgade 

mailto:moeddebroparken8355@gmail.com
http://www.nabo.dk/
http://www.nabohj%C3%A6lp.dk/








Regnskab 2020: Regnskab 2019: Regnskab 2018:

Indtægter
Århus Kommune 0,00 0,00 0,00
Kontigent mærkelig (1 stk.) 1.142,00 1
Kontigent 2019 (377 af 1.150)      *1 503.700,00 219 503.700,00 219 347.300,00 302
Teltleje                                          *2 4.000,00 1.000,00 0,00
Renteindtægter 0,00 0,00 0,00
Indtægter i alt 507.700,00 504.700,00 348.442,00

Udgifter
Driftsudgifter
Snerydning -7.725,00 -7.437,50 -9.975,00
Vedl. af grønne arealer -156.375,00 -72.415,01 -50.798,00
Stier
Anlæg og Inventar
Legeplads mm.                           *3 -13.750,00 -35.000,00 -117.313,00
Administration
Solbjerg Fællesråd -400,00 -400,00 -300,00
Parcelhusejernes landsforening -13.828,00 -13.632,00 -13.338,00
Forsikring -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
Bank -4.337,00 -5.298,30 0,00
Mobilpay -1.688,00 0,00 0,00
Mødeudgifter/Kontorartikler/porto -1.346,00 -3.382,95 -6.580,00
Diverse 0,00 -1.299,75 -1.563,00
Andet
Festudvalg -9.173,00 -14.090,10 -19.309,00
Renteudgifter -2.498,00 0,00 0,00
Udgifter i alt (før vejfond) -212.620,00 -154.455,61 -220.676,00

Resultat (før vejfond) 295.080,00 350.244,39 127.766,00

Vejfond i alt (575) -125.925,00 219 -125.925,00 219 -78.198,00
Lån til vejfond 0,00 0,00 0,00

Årets resultat (efter vejfond) 169.155,00 224.319,39 49.568,00

2019 1/1 (Primo) med vejfond 577.716,90 284.622,51 170.656,06
Likvide beholdning 2019 31/12 (ultimo) 804.548,58 577.716,90 284.622,51
Forskel 226.831,68 293.094,39 113.966,45

56.748,00 52.550,00
Tilgodehavende i alt                   *4 155.298,00 68 98.550,00 43 46.000,00 20
Aktiver i alt 959.846,58 676.266,90 330.622,51

Egenkapital primo 351.839,39 127.520,00 77.952,00
Foreningsformue i alt 520.994,39 351.839,39 127.520,00
Vejfonden i alt 433.103,00 307.178,00 181.253,00
Vejfond total pr. år 125.925,00 219 125.925,00 219 78.198,00 136
Etape 1 (72.726 + 18.400 = 91.126) 18.400,00 18.400,00 16.100,00

Etape 2 (42.689 + 20.700 = 63.389) 20.700,00 20.700,00 15.523,00

Etape 3 (45.138 + 31.625 = 76.763) 31.625,00 31.625,00 25.875,00

Etape 4 (13.225 + 21.850 = 35.075) 21.850,00 21.850,00 13.225,00

Etape 5 (7.475 + 20.700 = 28.175) 20.700,00 20.700,00 7.475,00

Etape 6 (12.650) 12.650,00 12.650,00 0,00

Kortfristet gæld (Tidligt kontigent) 5.750,00 5 17.250,00 15 21.850,00 19
Gældsforpligtelser i alt 438.853,00 324.428,00 100.048,00
Passive i alt 959.847,39 676.267,39 330.623,00

Ovenstående regnskab fremlægges til godkendelse ved generalforsamlingen 2021
Noter:
*1 Der er 219 husstande i 2019 & 2020. Alle grunde er købt
*2 Teltene der bruges til vejfest, har kunnet lejes af medlemmer for 500 kr. Ikke mere har flertallet i bestyrelsen besluttet
*3 Sidste rate af legeplads 2
*4 59 boliger skylder. 



BUDGET 2019

Grundejerforeningen Møddebroparken

Egenkapital primo 2019 143.908

INDTÆGTER

     Århus Kommune 30.000 *1

     Kontingent (fra 220 medlemmer) 506.000

     Renteindtægter 0

Indtægter i alt 536.000

UDGIFTER

Driftsudgifter

     Snerydning 30.000

     Vedligeholdelse af grønne arealer 100.000 *2

Anlæg og Inventar

     Legeplads mm. 120.000 *3

Administration

     Solbjerg Fællesråd 300

     Parcelhusejernes landsforening 26.800

     Betalingsservice 0

     Forsikring 1.500

     Mødeudgifter/Kontorartikler/Porto 6.000

     Diverse 1.000

Andet

     Festudvalg 22.000 *4

     Vejfond 1-63 18.400 *5

     Vejfond 65-135 20.700

     Vejfond 2-56 31.625

     Vejfond 167-241 21.850

     Vejfond 243-321 23.000

     Vejfond 82-124 10.925

     Renteudgifter 0

Udgifter i alt 434.100

Resultat 101.900

Egenkapital ultimo 2019 245.808

VEJFOND 1-63

     Beholdning vejfond primo 2019 73.014

     Henlagt til vejfond 18.400

     Renteindtægter vejfond 1.460

     Beholdning vejfond ultimo 2019 92.874

Solbjerg, d.24 April, 2019



VEJFOND 65-135

     Beholdning vejfond primo 2019 44.702

     Henlagt til vejfond 20.700

     Renteindtægter vejfond 894

     Beholdning vejfond ultimo 2019 66.296

VEJFOND 2-80 & 135-165

     Beholdning vejfond primo 2019 47.151

     Henlagt til vejfond 31.625

     Renteindtægter vejfond 0

     Beholdning vejfond ultimo 2019 78.776

VEJFOND 167-241

     Beholdning vejfond primo 2019 0

     Henlagt til vejfond 21.850

     Renteindtægter vejfond 0

     Beholdning vejfond ultimo 2019 21.850

VEJFOND 243-321

     Beholdning vejfond primo 2019 8.338

     Henlagt til vejfond 23.000

     Renteindtægter vejfond 0

     Beholdning vejfond ultimo 2019 31.338

VEJFOND 82-124

     Beholdning vejfond primo 2019 0

     Henlagt til vejfond 245.808

     Renteindtægter vejfond 0

     Beholdning vejfond ultimo 2019 245.808

*2 Der er indgået aftale med Hede Danmark om vedligeholdelse af grønne 

områder der dækker græsslåning, muldvarpe bekæmpelse og ukrudstbekæmpelse.

*4 Der budgetteres med 100 kr. per grund som festudvalget for de forskellige 

etaper har til rådighed til sommerfest + fastelavn

*3 Der henvises til forslaget vedrørende etablering af legepladsen ved syd hvor 

halvdelen vil blive betalt i 2018 og resten i 2019. Desuden budgeteres der også 

med yderlige anlægsprojekter.

*1 det forventes at Århus kommune udbetaler sidste del af etableringstilskud. Vi 

mangler at få udbetalt 30.000 kr.



*5 Ud af kontigentsatsen på de 2300 kr. er de 25% øremærket vejfonden. Beløbet 

er baseret på; 20 års levetid af nuværende vej, inflation på 2,4%, en gennemsnitlig 

indlånsrente på 0%, en renoveringspris på 95 kr. per m2 vej, og at løbende 

småreparationer sker via driftsbudgettet. Desuden, vil indbetalingerne blive 

henlagt per etape. Dvs. at hver etape har en separat vejfond.  



Budget 2021: Budget 2020: Budget 2019: Budget 2018: Budget 2017:
Indtægter
Århus Kommune                                        *1 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
Kontigent 219 medl af 2300 503.700,00 219 medl af 2300 503.700,00 219 medl af 2300 503.700,00 108 medl. 389.545,00 108 medl af 2300 248.400,00
Teltleje                                                        *6 0,00 4 af 500 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Renteindtægter -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indtægter i alt 530.700,00 505.700,00 533.700,00 419.545,00 248.400,00

Udgifter
Driftsudgifter
Snerydning -40.000,00 -20.000,00 -30.000,00 -20.000,00 -20.000,00
Vedl. af grønne arealer                              *2 Alt -170.000,00 Alt -130.000,00 Etape 1+2+3+4 -100.000,00 Etape 1+2+3 -40.000,00 Etape 1 -25.000,00
Stier -18.000,00
Anlæg og Inventar
Legeplads mm.                                          *3 kontrol -7.000,00 kontrol -7.000,00 opførelsen 2 -120.000,00 opførelsen 1 -120.000,00 opførelsen 1 -65.000,00
Administration
Solbjerg Fællesråd -500,00 -500,00 -300,00 -300,00 -300,00
Parcelhusejernes landsforening 219 medl. -31.000,00 98 medl. -14.000,00 -26.800,00 -20.680,00 -13.360,00
Betalingsservice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forsikring -2.000,00 -2.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
Bank 2. godkendelse -5.000,00 2. godkendelse -10.000,00 0,00 0,00 0,00
Mobilpay -2.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
Mødeudgifter/Kontorartikler/porto -10.000,00 -15.000,00 -6.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Diverse -500,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Andet
Festudvalg                                                 *4 219 af 100 (220) -21.900,00 219 af 100 (220) -21.900,00 219 af 100 (220) -21.900,00 Etape 1+2+3+4 -12.000,00 Etape 1+2+3 -9.000,00
Vejfond i alt (575)                                       *5 219 af 575 -125.925,00 219 af 575 -125.925,00 219 af 575 -125.925,00 168 af 575 -97.175,00 108 af 570 -61.560,00
Vejfond 1-63 (32) 32 boligere -18.400,00 32 boligere -18.400,00 32 boligere -18.400,00 31 boligere -17.825,00 29 boligere -16.530,00
Vejfond 65-135 (36) 36 boligere -20.700,00 36 boligere -20.700,00 36 boligere -20.700,00 36 boligere -20.700,00 34 boligere -19.380,00
Vejfond 2-80 + 137-165 (55) 55 boligere -31.625,00 55 boligere -31.625,00 55 boligere -31.625,00 55 boligere -32.200,00 45 boligere -25.650,00
Vejfond 167-241 (38) 38 boligere -21.850,00 38 boligere -21.850,00 38 boligere -21.850,00 31 boligere -17.825,00
Vejfond 243-321 (36) 36 boligere -20.700,00 36 boligere -20.700,00 36 boligere -20.700,00 15 boligere -8.625,00
Vejfond 82-124 (22) 22 boligere -12.650,00 22 boligere -12.650,00 22 boligere -12.650,00
Renteudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Udgifter i alt -433.825,00 -353.325,00 -433.425,00 -317.655,00 -201.720,00

Resultat 96.875,00 152.375,00 100.275,00 101.890,00 46.680,00
Tilbagebetaling lån til vejfond 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.134,00

Noter:
*1 Der afventes af Århus kommune om der bliver udbetalt sidste del af etableringstilskud. Vi mangler at få 30.000 kr. Der er ikke blevet udbetalt i 2018 eller 2019.
*2 Der er indgået aftale med gartner om vedligeholdelse af grønne områder, der dækker græsslåning og hækklipning på hovedvej
*3 Legepladserne er nu betalt og fremover kommer der et årligt kontrol beløb
*4 Festudvalget er sat til 100 kr. pr. grund, som står i vedtægterne
*5 Ud af kontigentsatsen på 2300 kr./år er de 25 % (575 kr.) øremærket vejfonden som står i vedtægterne
Over 20 år giver dette et beløb på 2,5 mio for 219 husstande. Dette er ikke nok, derfor vil bestyrelsen gerne hæve de 25 %
*6 Telte kan ikke lejes mere
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