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Arnold Bruun bød velkommen, og gennemgik kort, hvorfor der skal dannes en ny 
grundejerforening. Der blev særligt lagt vægt på det faktum, at det er krævet af År-
hus Kommune i lokalplan 291. 
 
Efter gennemgangen af baggrunden for mødet, gik man over til dagsordenens punkt 
nr. 
 
1. Valg af dirigent 
Som dirigent blev Jens Rold fra Tingskoven valgt. 
 
2. Godkendelse af forslag til vedtægter 
Forslaget til vedtægter blev oplæst og derefter gennemgået punkt for punkt med der-
tilhørende kommentarer. 
 
Efter en god og saglig debat, blev vedtægterne i deres endelige form enstemmigt 
godkendt. (er vedlagt). 
 
3. Valg til bestyrelsen 
Af de opstillede blev følgende valgt: 
 
 Arnold Bruun (Parcelforeningen, Trankær Vænge) 
 Hans Jørgen Mørch (A/B Tingskoven) 
 Sten Nielsen (Parcelforening, Trankærgårdsvej) 
 Hans-Ole Luther (A/B Æblehaven) 
 Jørgen Storgaard (A/B Rosenhaven) 
 Ole Christensen (A/B Blommehaven) 
 
4. Valg af suppleanter 
Af de opstillede blev følgende valgt (i rækkefølge efter stemmer): 
 
 1) Torsten Sønnichsen (parcelforening, Trankærgårdsvej) 
 2) Henrik Simonsen (A/B Tranegårdsparken) 
 3) Peter Koustrup (A/B Tingskoven) 
 4) Karsten Nielsen (parcelforening, Trankærgårdsvej) 
 5) Lene Buhl (parcelforening, Trankærgårdsvej) 
 
 



 
5. Fastsættelse af budget 
Det med indkaldelsen fremsendte forslag til budget blev vedtaget. 
 
6. Valg af intern revisor 
Valget af intern revisor faldt på Karla Nielsen. 
 
7. Valg af ekstern revisor 
Som ekstern revisor blev revisionsfirmaet revi-merco valgt. 
 
8. Eventuelt 
Under dette punkt kom flere emner og forslag frem, som man ønsker at den nye be-
styrelse, skal tage under overvejelse. I punktform blev blandt andet nævnt: 
 
{ at søge optagelse i Tranbjerg Fællesråd 
{ få lavet vejbump på Trankærgårdsvej 
{ opsætning af bomme - både til at holde bilerne fra stierne, men også for at undgå, 
at børnene har direkte adgang til den hurtige trafik, især på Trankærgårdsvej. 
 
 
 
Herefter blev mødet hævet. 
 
 
 
Ole Christensen (A/B Blommehaven) 
referent 


