
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 17. september 1997. 
 
Fraværende: ingen 
 
Ad. 1 Udsendelse af vedtægter 
Vedtægterne er fordelt til alle medlemmer af foreningen. I forhold til vedtægterne bør 
det nævnes, at der er en tillægs-lokalplan. (nr. 496). Det er besluttet, ikke at tilføje 
dette i vedtægterne, da vi ellers vil skulle tilrette hver gang der kom et tillæg besluttet 
af Århus Byråd. 
 
Ad. 2 Kontingent 
Kontingentet fra Århus Kommune skal deles op i forhold til den enkelte magistrat 
samt Århus Amtskommune. Nogle af grundene er i mellemtiden blevet solgt, hvilke 
Århus Kommune har opkrævet 1.000,- kr. for til dækning af grundejerforenings- kon-
tingent. Beløbet bliver herefter udbetalt til grundejerforeingen. 
Vi indkalder til fællesmøde i november for de nytilflyttede. 
 
Ad. 3 Korrespondance med Rosenhaven vedr. flytning af hæk. 
Enighed om at vi ikke kan acceptere at stoppe sagen på trods af Rosenhavens an-
modning herom. Hækkene skal flyttes tilbage til skel, da vi ellers risikere at andre får 
samme idé. 
Arnold og Ole sørger for besvarelse til Rosenhaven og Århus Kommune. 
 
Ad. 4 Trankærgårdsvej - offentlig vej? 
På forespørgsel fra Bente Bak (Tranegårdsparken), er det oplyst, at Trankærgårds-
vej på nuværende tidspunkt er en privatvej. Grundejerforeningen ser dog gerne, at 
Århus Kommune overtager vedligeholdelsen af vejen, som derved bliver offentlig. 
Det skal her nævnes, at der er en ikke ubetydelig trafik til ældre- boligerne af Århus 
Kommunes plejepersonale. 
 
Ad. 5 Skilt ved indkørslen til Trankær Vænge. 
På trods af henvendelser til de omkringboende ved indkørslen til Trankær Vænge, 
har ingen med sikkerhed set, hvem der har ødelagt vejskiltet. 
Arnold tager det op med Århus Kommune, om de evt. har en ny ramme til skiltet. 
 
Ad. 6 Ny mødedag. 
Fremtidige mødedage er blevet besluttet til at være den første onsdag i måneden. 
 
 Næste møde: 8/10-97 hos Steen 
    5/11-97 hos Ole 
    5/12-97 hos Luther (fredag pga. julefrokost) 
 
 

 Grundejerforeningen 

 TrankærTrankærTrankærTrankær 
af 7. maj 1997 



 
 
Ad. 7 Eventuelt. 
Arnold orienterede om et kommende møde med Preben Jensen og Højfeldt. (Afleve-
ring af område ved Trankærgårdsvej) 
Der skal også holdes møde med Haugaard, Buus og Arkitektgruppen omkring års-
gennemgang. 
 
Luther skal have afsluttet regnskabet for den gamle grundejerforening. 
 
 
 
Ole Christensen 
sekretær 


