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M Ø D E R E F E R A T 
 

Ekstraordinært 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov 

den 17. maj 2017, kl. 20.00 

hos Oluf Bak Andersen 
 

 

 

Mødedeltagere: Jens Kvorning  (JK) 

  Bente Højfeldt  (BH) 

  Tom Mortensen  (TM) 

  Oluf Bak Andersen  (OBA)  Referent  

  Lars B. Andersen  (LBA) 

 

 

 

Dagsorden: Bålpladsen på Flintebakken.     

 

 

 

Bestyrelsen havde konstateret, at der på bålpladsen på Flintebakken var blevet 

efterladt store mængder hækafklip og andet der retteligt hører hjemme på 

lossepladsen. 

Hvis der bliver sat ild til så store mængder hækafklip, som der her er tale om, er det 

overvejende sandsynligt, at strålevarmen fra et så stort bål vil ødelægge 

randbeplantningen for bestandigt. 

Den efterladte mængde hækafklip målte 2,5 meter i højden fra bunden af bålpladsen 

og havde en brede på 4,5 meter. 

Da bestyrelsen ikke ville tage ansvar for at Grundejerforeningens bålplads blev brugt 

til så store bål og med stor risiko for at beplantningen blev ødelagt, blev det besluttet, 

at bålpladsen skulle sløjfes, hvilket blev meddelt ejerforeningerne på Flintebakken. 

 

Efterfølgende fik bestyrelsen en skriftlig henvendelse fra Ejerforeningen 

Flintebakken 6 – 84, hvor det blev oplyst, at det var beboere fra denne forening, som 

havde samlet det nævnte hækafklip for at lave et Skt. Hansbål og at børnene kunne 

bage snobrød, hvilket de i øvrigt havde gjort gennem flere år. 

 

Afbrænding af haveaffald (hækafklip) er reguleret ved lov og Aarhus Brandvæsen har 

udfærdiget en vejledning om afbrænding af bål og grill m.v., hvor der er angivet de 
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mange mål og afstande, som ifølge lovgivningen skal overholdes ved afbrænding af 

bål. 

Ved gennemgang af vejledningen fra Aarhus Brandvæsen kunne bestyrelsen 

konstatere, at et bål med den størrelse som der her er tale om, under ingen 

omstændighed kan lade sig gøre på den placering som bålpladsen har. 

Med den placering som bålpladsen har, kan der lovligt laves et bål på max 80 cm i 

både højde og bredde.  

Større bål er ikke lovligt at brænde af på Grundejerforenings bålplads på 

Flintebakken. 

 

Der blev udfærdiget en skrivelse til Ejerforeningerne på Flintebakken, hvori det blev 

præciseret, at bålpladsen er til mindre bål og at afbrænding skal ske på et lovligt 

grundlag. Hvis ikke dette overholdes besluttede bestyrelsen, at bålpladsen vil blive 

sløjfet. 

 

Da den store mængde affald ikke kun afbrændes lovligt, blev det besluttet, at 

bålpladsen skulle tømmes. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Oluf Bak Andersen 

formand 
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