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Udsendt dagsorden 
1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6/12-2016 
3. Generalforsamling mandag den 13. marts 2017 

- forslag til indkaldelse skal suppleres  
- forslag til dirigent 
- valg af intern revisor 
- valg af mad til fællesspisning  
- drikkevarer incl. kaffe 
- bestilling af lokale ved Tranbjerg Bocenter 
- bestyrelsens beretning 
- regnskab og budget 

4. Nyt fra Formanden (Bent) 
- Tranbjerg Fællesråd 
- Planlægning af møde med Aarhus Kommune  

5. Grønne områder (Anders) 
- oversigtskort over græsslåning? 

6. Veje. Stier, skilte (Pia) 
7. Kassereren (Tina) 
8. Hjemmesiden (Pia) 
9. Snerydning (Peter) 
10. Kommende møder  

• Torsdag den 9/2 kl. 18.00 v. Peter 
11. Julefrokost 

• Lørdag den 28. januar 2017 
• Forslag til restaurant 

12. Eventuelt 
- evt. køb af radonmåler 

Referat 

Bemærkninger til den udsendt dagsorden. 
Ingen 

Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6/12-2016. 
Godkendt 

Møde Mandag den 4. januar 2017

Afholdt hos Peter

Deltagere Bestyrelsens medlemmer + suppleant

Fraværende Pia



Generalforsamling mandag den 13. marts 2017. 
• Tina, Peter og Bent er på valg og ønsker alle at genopstille. Bent indtrådte sidste år for 1 år. 
• Tina afklarer med Thomas Birch, om han ønsker at fortsætte som intern revisor. 
• Suppleant Vibeke nikkede til at blive foreslået som dirigent på mødet 
• Bent udarbejder udkast til beretningen til næste bestyrelsesmøde 
• Pia sørger for tryk af indkaldelserne 
• Omdelingen af indkaldelserne fordeles mellem bestyrelsens medlemmer 
• Tina køber kaffe, kaffefløde og servietter og kolde drikkevarer 
• Anette bestiller varm ret hos Den Glade Slagter 
• Pia bager kage og Peter køber rødvin 

Nyt fra Formanden 
• Tranbjerg Fællesråd afholder generalforsamling 28.februar 2017. Fællesrådet kan desværre ikke 

være yderligere behjælpelige med at advisere os om nye tiltag m.m. Det har de ikke ressourcer til. 
Bent undersøger hvem der står opført på den udsendelsesliste, som Fællesrådet har nævnt. 

• Intet nyt i forhold til mødet med Aarhus Kommune. Pia har endnu ikke booket møde med nogen. 

Grønne områder 
• De velbeplantede nye træer holdt til stormen. 
• Områdeskilte ødelagt – både kort og plade – Kirsebærlunden og Tranbjergskolen 

Veje, stier og skilte 
Pia deltog ikke i mødet og havde ikke meldt tilbage på igangværende sager. 

Kassereren 
• Intern revisor har modtaget regnskabsbilagene til godkendelse 
• Forslag til Budget 2017 blev drøftet og tilrettes 

Hjemmesiden 
Anders og Anette foreslår Pia, at de mødes vedr. færdiggørelsen af siden. 

Snerydning 
Peter har undersøgt muligheden for bortskaffelse af det sugede sand, som betragtes som forurenet. Lovgiv-
ning siger, at vi godt må deponere sandet inden for eget område.  Bortskaffelsen koster 450-500 kr. pr. ton. 

Kommende møder 
Bent luftede tanken om, at bestyrelsens mødeinterval ændres, så vi kun planlægger møder hver 6./7. uge. 
Torsdag den 9/2-2017 kl. 18.00 v. Bent 
Tirsdag den 28/3-2017 kl. 18.00 v. Anders 
Onsdag den 17/5-2017 kl. 18.00 v. Pia (+ suppleant) 

Julefrokost 28/1-2017 
Bestyrelsen tog stilling til valg af restaurant efter forestillingen. Anette bestiller bord. 



Eventuelt 
Bent nævnte på sidste bestyrelsesmøde, at kommunen har udsendt skrivelser, som omhandler radon. Besty-
relsen drøftede Anders forslag om, at indkøbe en radonmåler, som kan udlånes til interesserede medlemmer 
af grundejerforeningen. Drøftelsen gik bl.a. på bestyrelsens betænkeligheder ved, at der ved erhvervelsen af 
måleren også følger udgifter og administrationstimer med og om bestyrelsen er rustet nok til at kunne besva-
re evt. spørgsmål fra medlemmer, der ønsker at vide, hvilke handlinger man bør foretage sig efterfølgende. 
Emnet medbringes til generalforsamlingen under ”Eventuelt”. 

Nabohjælp-skilt – omtalt i tidligere referater – er stadig ikke flyttet væk fra grønt område. Beboere har oplyst, 
at det er aftalt med grundejerforeningens gartner, at skiltet kan blive stående. Bestyrelsen vil ikke indgå 
særaftaler, så Bent følger op. 


