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JUNI 1970 

LEGEPLADSER 
Børne- og legepladsudvalget Ole Christensen. 

Afdelingsbestyrelsens bøme- og legepladsudvalg har nu siden starten 
ihærdigt søgt at bedre børnenes udfoldelsesmuligheder. Vi har talt 
og diskuteret, men de store resultater har det skortet på. Det seneste 
vi har fået gennemført skete på et møde torsdag den 1-1. maj på bo
ligforeningens kontor, og det fortæller lidt om arbejdsvilkårene . 
Mødet var kommet i stand på grund af to breve til boligforeningen 
afsendt af udvalget. På mødet deltog Bente Christensen . Keld Chri
stensen, Ole Christensen, Anne Ibsen (udvalget) Knud Dynnes Han
sen (afdelingsbestyrelsen ), arkitekterne J . Palle Smi th og Knudsen, og 
for boligforeningen byggeleder Rasmussen, arkitekt Harboe og inspek
tør Højgård. 
I det ene brev påpegede vi det meget uheldige i, at de små børn ikke 
selv kan lukke dørene til carportdækkene op og at der hurtigst mu
hgt måtte etableres en midlertidig fodboldbane. 
Angående dørene havde vi foreslået en løsning med en gummilem, der 
selv kunne falde til. Arkitekt Knudsen havde fået udarbejdet tegnin
ger og indhentet tilbud på en sådan. Den vil koste ca. 1200 ,- kr . pr. 
dør. Man blev enig om at arbejde videre med sagen når hovedbesty
relsen kom hjem fra deres studietur til Japan. 
O m en midlertidig fodboldbane var der bred enighed, og den skulle 
gerne inden bladet udkommer, være en kendsgerning for enden af Dor
tesvej. 
Det andet brev var en rykker af et tidligere ubesvaret brev , hvori vi 
gjorde meget kraftig gældende, at det hastede med færdiggørelsen af 
carportdæk og nærlegepladser . 
Vi var blevet lovet at carportdækkene ville blive påbegyndt umiddel
bart efter påske, så vi syntes ikke det var urimeligt at presse lid t på 
ca. 30 arbejdsdage efter. Vi fik oplyst, at forsinkelsen af carportdæk
kene skyldtes, at der skulle foretages en ny prøveopstilling, som så 
skulle godkendes af boligforeningens byggeudvalg når de kom hjem 
fra Japan. D. v. s., at vi tidligst kunne regne med at de første sand
kasser stod klar omkring grundlovsdag, altså ca. 2 måneder efter at 
det var lovet, og uden at man åbenbart havde til hensigt at orientere 
udvalget og beboerne. Den forsinkelse kunne vi ikke være tilfreds 
med, og da det viste sig, at sandkasserne ikke var berørt af den nye 
opst illing, enedes man om at påbegynde opstillingen af disse med det 
samme. Der var dog, uvist af hvilken grund , ikke sørget for kasser nok 
til alle dæk ( 3 til de lange blokke og 2 til de korte), og der '"il 
derfor i forste omgang kun komme en kasse på hvert dæk . Så kan 
man sporge sig selv, hvorfor der ikke er indkøbt nok kasser til alle 
de indflyttede blokke når foråret melder sig. 
Forsinkelsen af nærlegepladserne har en mere acceptabel grund , nem
lig vejret, selvom vi mener, man godt kunne have startet mindst en 
uge t idl igere end det er sket. 
Men nu ser det endelig ud til, at der bliver arbejdet på legepladserne , 

(Fortsættes side 7) 
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Vor 	leder 
Vi har siden sidste nummer af dette blad haft be
boermøde. Den midlertidige afdelingsbestyrelse har 
fortalt om sine mange aktiviteter, hvad skal vi gøre 
for børnene, hvad skal vi gøre for at skabe et ak
tivt beboermiljø, hvad skal vi ... 

Rundt omkring ligger en masse grå betonkasser og 
nogle mere eller mindre tilfældigt opkastede jord
dynger. Vi har et kreativt miljø. Vi skal have . . . 
Vi har en demokratisk opbygget boligforening. Vi 
skal bare fremsætte vore ønsker og krav overfor . . , 
så . . . . 
Vi har fået genvalgt vores midlertidige afdelingsbe
styrelse og udvidet den med et par stykker til. Der 
bliver gjort noget for os ... 
Det er godt at bo godt. Vi er flyttet ind i et bolig
byggeri med masser af fremtidsmuligheder. Vi er 
flyttet ind med store forhåbninger. Vi kan prale lidt, 
når venner og familie kommer på besøg. Vi kan ud
veksle vore visioner over mo.rgenkrydderen. 
Det er godt at 'blive holdt orienteret gennem beboer
møder .. . 
Afdelingsbestyrelsen har begyndt sin møderække. Vi 
er nogle stykker, som er nye i arbejdet. Vi er glade 
.for at kunne give et nap med. Vi skal have løst 
børneproblemet, både på kortere og længere sigt. En 
kortsigtet løsning forudsætter en langsigtet, en lang 
sigtet løsning forudsætter en kortsigtet. En kortsigtet 
løsning koster penge, en langsigtet koster penge. Vi 
har ingen penge .. . Vi skal have klaret fritidsproble
met, vi må snarest have indrettet nogle legepladser 
og frit·idsområder for børnene. - Alt er detailpro
jekteret og udliciteret, så det bliver gjort , men bli
ver det godt nok . .. 
Afdelingsbestyrelsen har mange ideer . Afdelingsbe
styrelsen fungerer på samfundets og det demokrati 
ske hierarkis betingelser. Afddingsbestyrelsen holder 
mange møder og undersøger aNe muligheder . . . 
I' Gjellerupplanen har nogle beboere fundet ud a.f, 
at det bedste øl er det, man selv brygger. red. 
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REPRÆSENTANT
SKABSMØDE 

Det var med store forventninger , at GJELLERUP
PLANENs 10 beboerrepræsentanter mødte op i Skov
gårdsparkens selskabslokaler 30. april for at deltage i 
årets begivenhed indenfor boligforeningen - repræsen
tantskabsmødet. 

Resultatet af vor medvirken var absolut nedslående, 
idet vi ikke på noget felt fik vore ønsker igennem. 
Den langt overvejende del af debatten drejede sig 
om vedtagelsen af de nye vedtægter for boligforenin
gen , og vi havde her fremsendt en del ændringsfor
slag, der alle blev nedstemt . De to vigtigste punkter 
var , at vi ønskede bestyrelsen udvidet til syv mand ud 
fra den formening, at bestyrelsens store arbejdsbyrde 
kunne lettes, hvis der var to mere til at tage slæbet, 
og det andet punkt var, at vi ønskede indført, at en 
repræsentant for en afdelingsbestyrelse skulle indkal
des med taleret, hvis man ønskede det under behand
ling af forslag fra denne. Især dette sidste punkt blev 
debatteret, og vi måtte gennem tre afstemninger , in
den vort ændringsforslag. fald t . 
Også vore kandidater til bestyrelsen, Aksel Dueholm 
og Ole Christensen, blev nedstemt, og de to besty
relsesmedlemmer , der var på valg, Herluf Lumby og 
M . Riber , 	blev genvalgt, så boligforeningens største 

afdeling, Gjellerupplanen, der i lobet al 197 j vok
ser til at omfatte ca . 60 pet. af samtlige lejligheder 
indenfor foreningen, må altså stadig se sig sat Lld ::n
for uden en repræsentant i bestyrelsen og ud :.- n andell 
kommunikation til bestyrelsen end en skriftlig . 
Det ærgerlige er, at den situa tion, vi kom Lid i, hvor 
vi som sådan 0jeblikkelig kom i en slags oppositioll 
t il de øvrige afdelinger og bestyrelsen, kunne have 
været undgået , hvis vi havde fået en fair behandling. 
Vedtægterne var delvis udarbejdet af afdelingsFor
1ll<1.' ndene , men trods det at vor afdel ing I V h,H Va.'ITt 
konstitueret siden 17. december, har vi ikke set d~'111 
f(~ r på beboermødet 13. ap ril! Dette t:r simpelth::n 
en regeren hen over hovedet pil os , som er di rek te 
uanstændig og den tva ng os til med to dages varsel. 
at gennemgå hele komplekset og fremsa.:tte disse æn
dringsforslag, som altså blev tromlet ned af de andre 
afdelinger. 
Det var en meget depri merende oplevelse. 

(Fortsættes på bagsiden) 
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IJAPAN TUR-RETUR 
Boligforening rejser til Japan - delvis for behoernes penge 


Søndag den J . maj kunne Aarhuus Stiftstidende med
dele , at et selskab på 8 personer med tilknytning til 

Brabrand Boligforening skulle rej se til Japan i forbin

delse med verdensudstillingen EXPO 70 . 

På repræsentantskabsmødet 30. april spurgte beboer
repræsentant fra Gjellerupplanen Peter Voigt under 
budgetdebatten , hvor bestyrelsen rej ste hen for de 
30.000 kr., der var afsat for 1970 til rejser og re
præsentation . Formanden , E. V. Jørgensen, svarede, 
at man re jste for at se byggeri andre steder, man ville 
f. eks. gerne til U.S.A. , og han (formanden) havde 
bebrejdet best,vrelskollegaerne, at man ikke rejste me
rc. 

Der hlev ik ke StIJ!,! el ord om Japan" 
Da rejsen blev yderligere omtalt i pressen (Jyllands
Posten på forsiJen : Boligforening rejser til Japan 
delvis for beblle rnes penge) måtte vi reagere , og sam
men med repræ.>entaner for afd. I og II krævede vi 
indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
med folgende dagsorden: 
I. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger rapport over rejsen til ver
densudstillingen i Japan . 

3. Repræsentantskabet udtaler sin skarpeste fordøm
melse af. at bestyrelsen , uden at benytte- den nærlig-

NB. NB. NB. 

gende mul-ighed ved repræsentantskabsmødet den 30. 
april 1970, ikke har orienteret repræsentantskabet 
om den forestående rejse , når en sådan betyder et så 
afgørende brud på normal praksis, at en reaktion måt
te forudses. 
-I . Repræsentantskabet udtaler sin tilfredshed med , at 
bestyrelsen før igangsættelsen af projekter , omfatten
de 5.500 lejligheder , udviser et så fremragende initia
tiv som at benytte lejligheden til at finde inspiration 
på verdensudstillingen , hvorfor repræsentantskabe t 
b emyndiger bestyrelsen til af foreningens midler at 
søge dækning for omkostningerne ved rejsen fo r be
styrelsesmedlemmer, direktør og arki tekt. 

5. Repræsentantskabet nedsætter et udvalg på 3 med
lemmer, der i forbindelse med bestyrelse og arkit ekt 
arbejder for , at studierejser tilettelæggcs på lang sigt . 
6. Eventuelt. 

Repræsentantskabsmødet er indkaldt til fredag d. 12 . 

juni 1970. 

Som det vil ses synes vi det er en gJi,mrende id t: , ar 

bestyrelsen rejser. Hvi s man ikke havde haft en så 

fremsynet bestyrelse, som tilfældet er , havde der f. ' 

eks . ikke været nogen Gjellerupplan . Når repræsen

tantskabet nu har givet bestyrelsen bemyndigelse til 

at gå igang med 5.500 lejligheder er det et tillidsvo

tum, afgivet fordi bestyrelsen hidtil har vist sig yderst 

talentfuld, og fuld dækning for rejsen til Japan vil 

belaste budgettet for det kommende byggeri med en 

enøre for hver 150 kr.! 


Men bestyrelsen bør orientere repræsentantskabet, 

når man i den grad bryder med normal praksis, at 

man kommer på avisernes forside med odiøse over

skrifter, og dette luskede hemmelighedskræmmeri, 

hvor ikke en sjæl vidste noget før det kom i aviserne, 

er et tydeligt bevis for en sjoflen af repræsentantska

bet som foreningens øverste myndighed , som man re

gerer hen over hovedet på efter forgodtbefindende . 

Situationen illustreres bedst med historien om den 
gamle Indre Missionshøvding Vilh. Beck, der ban
dede een gang i sit liv . Da han hørte om et grimt 
puds, der var blevet spillet nogle mennesker sagde 
han: »Til en sådan handlemåde er der kun en kom
men tar: Føj for Sa tan« . 

Knud Dynnes Hansen 

Hvis foreninger eller beboere i Gjellerupplanen onsker et eller andet problem med eller fremsætte 

et ønske overfor afdelingsbestyrelsen , kan dette lade sig gøre ved , at man skrifrligt henvender sig 

til formanden med angivelse af emne , ledsaget af en kortere motivering. 
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Noget om griseri 


Vi kalder vort lille samfund her i Gjellerup-planen 
for miljøvenligt, - livsfol1men og samværsformen, så 
må vi også have det til at virke. Sandsynligvis kan 
vi alle påvise en ræJ<.ke skønhedsfejl her og der, men 
det er vort eget ansvar at rette op der, hvor vi hver 
især har mulighed for at gøre det. - Vi forældre må 
have en naturlig opgave i opdragelsen af vore børn 
det kan ikke passe, 'at man, i løbet af ganske kort tid. 
skal kalde Gjellerup-planen for et slumkvarter. Her 
er lagt op til en masse godt, men lad det ikke drukne . . . 
l SVInerI. 

Hvordan i alverden er det, der ser ud i car-portene, 
der ligger gammelt twist , snavsede klude, papir , kas
serede møtrikker , ja man tømmer sågar bilernes 
askebægre der , - tag dog og fjern det! 

Opgangene ser mange steder forfæderlige ud, og man 
kan ikke kun dadle børnene herfor. - Lær dog bør
nene at lade være med at smide gamle madpakker. 
rosiner etc. på trapperne . Og lige en ting til , - det 
kan vist ikke være meningen , at opgangene skal bru

ges som \V .c. . det ender med, at her ·kommer til at 
stinke som på et bedre pissoir , og ærligt talt, skulle 
det ske for et lille barn, der ikke kan nå at komme 
op, burde det virkeligt være den naturligste ting for 
moderen . der vel næppe kan undgå at lægge mærke til 
de våde bukser, at gå ned og tørre op , - De lader vel 
heller ikke sådan noget ligge indenfor Deres egne -I 
vægge - eller gør De? 

De stakkels rengøringsdamer får meget ofte på puk
len af os, fordi trapperne måske ikke altid er gjort 
lige godt is tand - men mon det er helt fair? - Det må 

ikke være særligt sjovt at skulle gøre trapper rent. når 
man først s'kal flytte støvler , sko, legetøj etc .. der 
står opstillet udenfor en hel del døre . 

Endelig en lille ting om legetøj, der forsvinder spor· 

løst. Jeg kan i min vildeste fantasi ikke forestille mig , 
'hvorfor forældrene til de børn, der jævnligt kommer 
s'læbende op med »nyt« legetøj, ikke sørger for, enten 
at lægge det tilbage, hvor qet er taget, eller sørger for 
at viceværten får det, således at det kan komme den 
rette ejer ihænde igen. 

Anne Ibsen 

Læserbreve 
Redaktionen ,forbeholder sig ret til at 

;forkorte læserbreve. 'Brevet skal være 

forsynet med navn og adresse. men 

-kan - om ønskes - optages under 

mærke . 


Som et tillæg til mit indlæg på mødet på hotel tre ege 
den 13. april vil jeg gerne tilføje en hjertelig tak til 
afd. bestyrelsen for deres indsats. Arbejdet har været 
enormt og opgaverne mange og besværlige. Lod os 
håbe den nu valgte udvidede bestyrelse vil vise sig 
lige så energisk . Der er stadig mange opgaver som 
venter, hvoraf jeg mener børnene må have 1. priori. 
tet. I det herskende ælte og pløre udendørs er det 
umuligt for dem at finde beskæftigelse. I kældergan
gene og cykelskure samt på trappeopgangene er det 
ubehageligt at have børnene legende, og deres mul'ig
hed for beskæftigelse disse steder er små. Kort sagt. 
Vi må have gang i forældreforeningen i afd . IV . Det 
er først børnene vi må beskæftige os med , inden vi 
tænker mere på os selv. 

Til sidst et hjertesuk vendt mod samtlige beboere. 
Gå hen til deres vindue eller ud på altanen og begynd 
så at tælle . De vil blive ubehageligt overrasket over. 
hvor mange løSere, forliggere og dyner De vil se. 
Hvor ofte kommer der ikke en kaffedug ud over al
tanerne også. Mon disse mennesker ikke tænker på, 
at de underste altaner også benyttes af beboere , og 
disse ikke bryder sig om snavs , fjer , sukker O? kage
krummer fra oven, 

Med venlig hilsen 
H M. Pedersen , Lottesvej 14' tv. 

HAVEFORENINGEN 

GRØNÆRTEN 
Haveforeningen »GR0NÆRTEN« meddeler herved, 
at næstformanden hr. Sv . Aa. Bay, Jettesvej 23, den 
18. maj 1970, har meddelt, at han ikke ønsker at 
være i haveforeningens bestyrelse. I stedet indtræ
der hr. Henning Jensen , Jettesvej 11 , som er 1. sup
pleant. 

Vinder af konkurrencen om navn til haveforeningen 
blev frk. H. Nielsen, Donesvej 11 , med navnet 
»GR0NÆRTEN«. Navnet blev valgt af de med
lemmer, der var mødt til det orienterende møde. 
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f) / Kjeld ChristensenFOTOKLUB 

Da franskmanden Daguerre i 1839 præsenterede det 
franske videnskabelige akademi for resultatet af for
søg på at fremstille billeder ved kemiske forandringer 
af sølvsalte ved lyspåvirkning, anede han næppe at 
han derved satte noget igang, som idag kan betegnes 
som verdens populæreste hobby - fotografering. 
I dag, Ul år efter, hvor et hundrede millioner men
nesker i den vestlige verden hver råder over et eller 
flere former for kamera og har et forbrug, der nær
me sig 10 milliarder billeder årligt, er der vel ikke ret 
mange der skænker fotografiens fader så meget som 
en flygtig tanke. 
Hvad der for blot få år tilbage krævede teknisk snilde 
og fotografisk indsigt kan idag klares med et ler tryk 
på en knap uden bekymring om indstilling af blænde, 
tid og afstand, selv under de mest ugunstige vejrfor
hold, og så er man endda forinden sikret et godt re
sultat. 
Den avancere-' ~ kamerateknik, med mikroskopiske 
trykte kredsløb, automatisk lysmåling gennem objek
tivet og elektroniske lukkere, fejrer triumfer - og foto
branchen gnider sig i hænderne_ Fotografering er ble
vet folkeligt, fordi det er blevet lige så let at fotogra 
fere som at tænde under en kedel vand, og ikke 
Illindst - fordi det er billigere end nogensinde. 
,\1en, hvor er »fotoamatørerne« blevet af i denne 
vrimmel af fotograferende børn, husmødre og fami
lieoverhoveder for hvem foto er blevet et selvfølge
ligt medium til at fastholde fam~lielivets glæde og høj
depunkter. 
Er der stadig »fotoamawrer« for hvem foto er merl: 
end blot familiepormetter? 
.Ia, naturligvis. For kameraet rummer også mulighed 
for kunstnerisk udfoldelse. Når man har fundet ud af 
det bliver kameraet hvad bunden er for jægeren. Og 
det giver oplevelser som flertallet med box-kameraet 
,t1Jrig vil opnå. 
l Gjellerup-planen er der sikkert mange fotointeres
serede som lider under mangel af f. eks. et mørke
kammer eller fotosnak med »1 igesindede«. Udstyret 
ug interessen er tilstede . men mulighederne for at 
drive det dertil hvor man virkelig foler et udbvtte. 
er utilstrækkelige 
.leg har de seneste mrllleder talt med flere. der har 
lufter muligheden for ,11 danne en lokal fotoklub. En 
·;;idan kluh med et tilstra:kkeligt antal medlemmer 
vil f. eks . have gode Illuligheder for at indrette det 

helt ideelle mørkekammer i et par af de ledige kæl

derrum. 

Men den tanke bør ikke være den eneste grund til at 

starte en klub. Mørkekammeret er naturligvis vigtigt 

set i håndværksmæssig sammenhæng, men som triv

selsforanstaltning har fotoklubben sandelig også et 

vigtigt ærinde ved at samle mennesker med samme 

interesse, hvad enten det så er omkring et andespil 

(hvilket vil være en god økonomisk stabilisator for 

en hV'ilken som helst klub eller {Olening) ,eller det væ

re sig en »foto-safari« i Ålborg Zoo. 

At en lokal fotoklub hurtigt vil engagere sig i en 

mængde spændende opgaver er indlysende, men det 

giver ikke helt sig selv at organisere interessen. 

Er du (De) bidt af foto, og interesseret i dannelse 

af en klub så indsend nedenstående kupon med navn 

og adresse. 

Kuponen skal være mig i hænde senest 15. ;uni. Her

efter vil der, hvis der er riIstrækkelig tilslutning. blive 

indkaldt til et orienterende møde hvor detaljer vedr. 

vor etablering vil blive drøftet over den traditionelle 

kop kaffe, ligesom en foreløbig bestyrelse vælges . 


Kield Christensen, Dortesvej 353 

Ja, jeg er interesseret at deltage i dannelsen 
af en fotokub 

Navn ___________________________________ 

Adresse 

24 x 36 O 
Sort/hvid O

Sæt x 6x6 O 
Dias O 

andet format O 
Har tidligere været medlem af en fotoklub: 
Har tidligere deltager i fotokonkurrencer: 

Ja O Nej O 
Ja O Nej O 

Kuponen afleveres eller sendes til: 
K j e l d C h r i s t e n s e n, Dortesvej 353 tv_ 
senest 15_ juni 

... - .. ';. .å, . .Jj J J ..., __, ~ ... - .... ,- ., 
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DI-nyt 


Håndsvendebryggere i Håndbryggerlauget af 1970 -
Gjellerupplanen er nu, efter indflytning i de nye 
bryggerlokaler på Tousgården, igen i fuld gang med 
at opfylde bryggerløftet - ahid at brygge godt øl og 
altid at brygge øl nok - der blev aflagt ved stiftelses
·festen, der var omtalt i sidste nummer af bladet. 
- I · samme forbindelse kan det nævnes, at der 
i juni måned er planlagt en midsommerfest. - Da
tOen for denne er dog endnu iikke endeligt fastlagt, 
hvorfor næl1mere meddelelse vil fremkomme senere. 

Sammen med de »gamle« Håndsvendebryggere er en 
del nye medlemmer gået igang med deres første bryg
ning, hvorved det samlede medlemstal, medens dette 
skrives nærmer sig 50, hvilket for en kortere periode 
har været det maksimale, idet der har været pro-

Babysitning 

Efter babysittercentralen nu har fungeret i ca. 3 mdr. 
har det vist sig, at der også er et vist behov for ba
hysi ttere om dagen, hvorfor alle, gerne folkepensio
nister eller andre ældre, der har tid og lyst bedes 
henvende sig til afdelingsbestyrelsens sekretær Bente 
Kristensen, Dorthesvej 23, 2th., tH. 156962 (bedst 
15,30-18,30, lørdag og søndag 9,00-11 ,00 ) . 
Endvidere modtages stadig henvendelser fra såvel 
unge piger som drenge, der vil tilbyde sig til baby
sitterjobs om aftenen. Betingelsen for at blive skrevet 
op er, at man er over 13 år, samt at man er indfor
stået med honoraret, der er 3 kr. i timen efter midnat 
dog 4 kr. 
T'il orientering for nye beboere fungerer babysitter
centralen iøvrigt således, at forældre som har brug 
for en babysitter blot personligt eller telefonisk, hen
vender sig til ovennævnte, der som en gratis service 
anviser navn og adresse og evt. tH.nr. på en babysitter 
som man derefter selv kontakter og træffer nærmere 
aftale med, idet prisen dog er fastsat til det først
nævnte. 
[ den tid ordningen har eksisteret har det som oftest 
vist sig, at man ved senere lejligheder henvender sig 
udenom centralen til den anviste babysitter. hvilket 
naturligvis er det mest hensigtsmæssige. 

Bente Kristensen 

blemer med at ,få udstyr nok. Dette skulle dog, når 
dette læses, være løst, således at vi :gen kan optage 
flere medlemmer, foruden de der i forvejen står på 
venteliste. 
Til orientering for interes'serede er indmeldelsesge
byret kr. 25, hvori er indkluderet bogen »Den lille 
Håndbrygger« af vor lærermester - Alf Grostøl. For 
hvert bryg af 40 liter øl, såvel stærkt som svagt, svar
ende t~l ca. 120 flasker betales kr. 60. Interesserede. 
der i1kke er bosiddende i Gjellerupplanen, har lige
ledes mulighed for optagdse, idet der dog betales et 
depositum på kr . 200 . 
Indmeldelse eller orientering om lauget sker ved hen
vendelse på Tousgården (beliggende på Edwin Rahrs 
Vej) på mandage kl. 19-20, dl oldermanden Jørgen 
Kristensen , DortJhesvej 23 2th. , tlf . 156962 eller 
nI Helge Frederiksen, Dorthesv. 2Ytv., tlt 15 59 10, 
der fungerer som laugets kasserer. (Kasserer er ikke 
den rette titel i et Håndbyggedaug, hvorfor vi meget 
gerne modtager ,forslag til det rette navn, for såvel 
kasserer som bestyrelsesmedlemmer). 

Oldermanden 

Vi havde tænkt os at bringe nogle billeder fra stH
telsesfesten, der kunne il1ustrere hvor fornøjeligt man 
kunne få det som ølbrygger, men dette har af tek
niske og økonomiske grunde ikke kunnet lade sig 
gøre. red. 

PILE

SPIL 


Man kan jo have megen fornøjelse af pilespil, - eller 
»DART« som det også kaldes. Men hvorfor skulle det 
egentlig være en fornøjelse der er forbeholdt parcel
husejere og sommerhusditto, når man som lykkelig 
beboer i Gjellerupplanen råder over en altan, - endda 
en stor altan hvor man sådan set udmærket ville kun
ne afvikle internationale dart-mesterskaber? 
Alt vi11e sådan set også være i den skønneste orden. 
og at altanfolket adopterer spillet helt i tråd med 
sund opf~ttelse af trivsel i vort boligmiljø hvis ikke 
der var et stort MEN, for selvom spillet nyder stOr 
popularitet, står færdighederne i spillet ikke altid mål 
dermed. Og vi kan vist nem t blive enige om, at 

(Forrsænes på bagsiden) 
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Byggekontaktudvalg: 
Knud Dynnes Hansen, Jv. 11 - Kjeld Christensen, UDVALG Dv.35. 

Hermed følger en liste over 
afdelingsbestyreIsen og de af 
afdelingsbestyrelsen nedsatte 
udvalg. Det skal straks be
mærkes, at vi påtænker en sa
nering, således at ingen ud
vdg dækker over samme om
rider, og vi gør opmærksom 
på, at man er meget velkom
men til at henvende sig til 
udvalgene med gode ideer og 
"nsker. 

AFDELINGSBESTYRELSEN: 

Knud Dynnes Hansen, Jettesvej 11 (formand) 

Ole Christensen, Dortesvej 35 (næsnformand) 

Bente Kristensen, Dortesvej 23 (sekretær) 

Bo Fibiger, Jettesvej 23 - Erik Kodahl, Dortesvej 23, 

Keld Christensen, Dortesvej 35 - Peter Lemming, 

Jettesvej 3 - Aksel Dueholm, Dortesvej 35 - Peter 

Voigt, Bentesvej 27. 


Børne- og legepladsudvalg: 
Ole Chri stensen, Dv. 35 Anne Ibsen, Bv. 13 
Kjeld Christensen, Dv. 35 - Bente Kristensen, Dv. n 
samt børnene (se bagsiden). 

[nstitutiol1S- og /orældreforeningsudvalg: 
Peter Voigt, Bv. 27 Aksel Dueholm, Dv. 35 
Knud Dynnes Hansen, Jv. 11. 

Ungd()msudvalg : 
Ole Christensen, Dv . 35 - Aksel Dueholm, Dv. 35 
Kurt Møller, Bv. 27, + (se bagsiden) 

KUl1studva(g: 
Kjeld Christensen, Dv. 35 - Knud Dynnes Hansen, 
fv. LI - Lars Ibsen, Bv. 13 

Veclli:;.,choldelsesudvalg: 
Peter Lemming, Jv . .3 Anne Ibsen, Bv. 13 - Kjeld 
Christensen, Dv . 35. 

BlIdgellldvalg: 
Aksel Dueholm, Dv. 35 - Bo Fibiger, Jv. 23 - Peter 
Voigt, Bv. 27 

LEDER. (fO rI,;a t fra for5<iden ) 

F ritidsud val g, især for voksne: 

Knud Dynnes Hansen, Jv. 11 - Bente Christensen, 

Dv. 23 - ErIk Kodahl, Dv. 23. 


AKTIV 
FORÆLDREGRUPPE 

Børne- og legepladsudvalget indkalder alle interesse
rede, også ikke-forældre, til stiftelse af en aktiv for
ældregruppe 

MANDAG DEN 15. JUNI i Skovgårdsparkens 
selskabslokaler 

Formålet er at samle en kreds af aktive, der er in
teresserede i at gøre et arbejde for bedre udnyttelse 
af carportdæk, nærlegepladser og kælderrum, i form 
af børnepasning, supplering og omforandring af lege
redskaber. 
En nærmere orientering vil først blive givet på mø
det, da vi ikke vil påvirke nogen i nogen retning og 
derved gå glip af :logIe gode ideer. 
Mød op med forslag, mulige som umulige, og lad os 
få snakket om dem - behovet er stort og det haster. 

For børne- og legepladsudvalget: 
Ole Christensen 

EL-PÆRER 

Da Gjellerupplanen er beliggende tæt ved en trans
formerstation, er der ca. 7-8 volts overspænding, som 
bevltker at alm. el-pærer (220-230 volt) ikke kan 
holde ret længe. Ved ed-installatører kan man købe 
240 volts, og dermed undgå dette irritationsmoment. 

i hvert fald på Jettesvej og Dortesvej, Lottesvej og Bentesvej må vente 

[il hen imod efteråret. 

En anden ting vi behandlede, var indkøb a.f legeredskaber. 

Vi fik på et møde den 24. marts med J. Palle Smith, der er have

arkitekt for Gjellerupplanen, at vide, at vi kunne deltage i indkøbene 

af de forskellige legeredskabcr. Det så vi meget frem til for dermed 

at være med til at undgå de meget uheldige investeringer, der oftest 

sker i legeredskaber, som børnene bliver trætte af efter 14 dage. Men 

vi blev skuffede. På mødet den 1-1. maj kunne J. Palle Smith oplyse, 

at di9se indkøb allerede var foretaget for alle de -I etagers blokke in

den afdelingsbestyrelsen var blevet nedsat. Legepladserne ud mod Sig

ridsvej har bekræftet vore bange anelser om kvaliteten. 

Endelig enedes man om at indhegne legepladserne mod Sigridsvej på 

grund af den farlige beliggenhed ud mod vejen . 


- •• \ •• ' ,J. J J...... ~ .. , ...... --... .~ 
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T 'rnerepræsentanter 
.,/ 

Til o~lysning for alle børn i Gjellerupplanen, blev 
der på børnemødet den 17. marts 1970 valgt føl
gende børnerepræsentan.te~ : Sten Anderse~, Dort:s
vej 17 , 13 år, Giro Chnsua~sen, DorotesveJ. 3, 13 ar, 
Mar1anne Jensen, Dortesvej 5, 10 ar, KIt. Dynnes 
Hansen, Jettesvej 11, 11 -år , og Erik Lemmmg, Jet
tesvej 3, 7 år. 
Da legepladserne gerne skulle være et sted I gider 
være, opfordres I til at være aktive og komme med 
forslag til indretningen af legearealern.e mell<:m. blok
kene, I må også gerne komme med Ideer ul m.den
dørsaktiviteter. Forslagene kan i fremlægge for Jeres 
egne repræsentanter, da disse samarbejder med. bør
ne og legepladsudvalget om at finde frem til de 
bedst mulige børneaktiviteter. 

Børne og legepladsudvalget. 

Ungdoms
repræsentanter 

Gitte Daneland, Jv. 17 - Connie Lohman, Bv . l -
Peter Thierry, .lv 2l. - Udvalget tager sig i sær
lig grad af de indendørsaktiviteter , og ønsker og for
slag kan lettest fremsættes gennem repræsentanterne. 

Billedet viser vores mest utrættelige medlem efter en 
opsl'idende og til tider ophidsende afstemning om 
bladets navn. Til sidst lykkedes det os dog at nå 
frem til det bedste navn blandt de indsendte for
slag. Som det fremgår af forsiden fald t valget på 
SKRÆPPEBLADET, men der var hård kamp til 
det sidste. Forslaget er indsendt af Kalland, Jettes
vej 291• Fru Kallands ønske var en håndmixer, som 
viiI blive overrakt hende. 
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Repræsentantskabsmøde 
l Fortsat fra side 2) 

Og så har vor indsats dog måske båret en Iille frugt, 
idet undertegnede er indkaldt til et møde den 3. juni 
forafdelingsformændene, hvor dagsordenens punkt 2 
lyder: »Aftale om kommunikation med og evt. mel
lem afdelingsbestyrelserne. Der er på nuværende tids
punkt givet besked om, at der til afdelingsformænde
ne sker udsendelse af: l. Byggeudvalgsmøder, 2. Pro
jekteringsmøder, 3. Udskrift af væsentlige afgørelser 
på bestyrelsesmøderne.« 
Vore arbejdsvilkår er stadigt meget utilfredsstillende, 
og det kan ikke tilstrækkeligt skarpt påtales, at man 
har holdt afdeling IV udenfor drøftelserne om de nye 
vedtægter. Vi må håbe, at forskellige bestyrelsesmed
lemmers løfte om at ville give møde f~r at hore 0111 

vore problemer har noget på sig, og at vi ad den vej 
kan få mulighed for at vinde gehør for vore tanker og 
ideer. Men det kan ikke være en rigtig måde at ar
bejde på indenfor en så moderne mekanisme. som 
Brabrand Boligforening skal være. 

Kllucl DYllnes Hans!.'1I 

Pilespil 

l Fortsat fra side 6) 

»adresseløse« pile fra altanerne indebærer en kollossal 
risiko for områdets mange legende børn. Den risiko 
skal fjernes. 
.leg må derfor appelere til pilespilsentusiaster, at pi
lespillets kunst udøves under iagttagelse af alle hen
syn til sikkerheden så ulykker undgåes. 
Skvdeskiven SKAL anbringes på stuealtanens træ
væ'rk så nær altandøren som muligt, og pilekast fore
går diagonalt - altså fra altanens yderste fjerneste 
hjørne mod skiven (eller skivens centrum som det 
gælder). Kun på den måde undgår vi de tegn på risi
ko som vil medføre et fopbud mod spillet. 
PS.: At trille marmorkugler på altanen er selvfølge· 
lig tilladt, men skal der kastes med dem gælder også 
her ovenfor nævnte regler. 

Kield Christensen 

Babysittercentralen har nr. 15 69 62, hvor man kan 
henvende sig hvis man ønsker babysitter eller hvis 
man vil tilbyde sig som babysitter . - Bente Kristen
sen, Dorthesvej 23'. 

Indlæg (artikler og breve) skal være redaktionen i 
hænde senest den 15. i hver måned . Efter dette tids
punkt kan kun optages kortere meddelser. 

Annoncer optages i bladet når det ikke er i erhvervs
øjemed. Annoncerne er gratis og skal fylde så lidt 
som muligt. 

• 


