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Om Grøntudvalget 

 
Grøntudvalget har i de seneste år påtaget sig det store ansvar at stå for grøntplejen i området i stedet 
for at overlade det til kommunen. På sidste års generalforsamling blev det foreslået, at der skulle 
udarbejdes mere detaljerede retningslinjer for grøntudvalgets sammensætning og udskiftning.  
Bestyrelsen har i det forløbne år diskuteret blandt andet hvordan ind- og udtrædelse af grøntudvalg-
et foregår, samt fastsættelsen af grøntbudgettet.  
 
Der har været delte holdninger til dette i bestyrelsen - bestyrelsen har efter afstemning truffet 
følgende beslutning: 
 
Valg til Grøntudvalg 
 

Regler for ind- og udtræden af grøntudvalget 
Grøntudvalget består af 5 medlemmer og op til 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. Såfremt der er flere der ønsker at blive medlem end der er plads til, 
bliver det afgjort ved afstemning.  
 
Der afholdes særskilt valg til formand for grøntudvalget blandt de netop valgte grøntudvalgs-
medlemmer. Såfremt der er flere udvalgsmedlemmer, der stiller op, vælges formanden af de 
fremmødte. Såfremt ingen melder sig som formand, kan udvalget konstituere sig selv. 
 
Formanden for grøntudvalget skal på hvert bestyrelsesmøde i grundejerforeningen orientere be-
styrelsen om status for grøntudvalgets arbejde. 
 
Såfremt grøntudvalgets medlemmer ikke måtte være enige på deres møder, træffes afgørelse 
ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er grøntudvalgets formands stemme af-
gørende. Udvalget er kun beslutningsdygtig, såfremt tre af udvalgets medlemmer er til stede.” 

 
Valget af medlemmer af udvalget finder sted umiddelbart inden generalforsamlingen starter, således 
at også beboere, der ikke er med i grundejerforeningen, får mulighed for at deltage: 
Mandag den 22. oktober 2018 kl. 20:00-20:15 i sognegården ved Ellevang Kirken. 
 
 
Kommende års budget for grøntplejen 
 
Generalforsamlingen skal tage stilling, hvorvidt man ønsker, at grøntudvalget fortsætter med at 
varetage grøntplejen som i de forløbne år, alternativt overgå til Aarhus Kommune igen. Indstil-
lingen meddeles kommunen (jf. aftale med kommunen) umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Derudover vil der blive fremsat forslag om grøntbudgettet – dvs. hvad vi skal bruge på fælles 
grøntpleje – for det kommende år.   
Alle, der måtte have interesse heri, inviteres til at stille forslag om grøntbudgettet. 
 


