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Referat af bestyrelsesmøde den 7. januar 1998. 
 
Fraværende: Hans Jørgen (afbud) 
 
 
 
Ad. 1 Godkendelse af sidste mødereferat. 
Referatet blev godkendt og der var en kort gennemgang af de enkelte punkter. 
 
 
Ad. 2 Kontingent. 
Regningen fremsendt til Århus Kommune (ÅK), Mag. 3. til betaling den 15.12.97, er ikke 
blevet betalt. Der er ligeledes ikke kommet nogen henvendelse fra ÅK vedrørende den 
fremsendte regning. 
Ole sender en rykker. 
 
Luther rykker Knud Haugaard, ÅK, vedr. afklaring på de 1.000,- kr. som ÅK opkræver ved 
grundsalg. 
 
Da der er kommet flere indflyttere på Trankærgårdsvej udsendes Steens forslag, efter en 
mindre redigering, til de berørte boliger. Samtidig, i brevet, skal der indkaldes til fællesmøde, 
hvor tilflytterne vil have mulighed for at få besvaret spørgsmål. Mht. hvornår betaling skal 
finde sted til grundejerforeningen, afventer vi afgørelsen om de 1.000,- kr. fra ÅK. 
Brevet sammensættes endeligt på næste møde. 
 
 
Ad. 3 Manglende beplantning på Trankærgårdsvej. 
Arnold har intet hørt fra de berørte bolighaverer på Trankærgårdsvej. Punktet udsættes til 
næste møde. 
 
 
Ad. 4 Overdragelsesmøde den 08.01.98. 
Arnold har talt med Preben Jensen vedr. overdragelse af området. Preben Jensen ønsker dette 
foretaget den 08.01.98. Arnold afslog, da der ikke er drænet tilstrækkeligt. Endvidere oplyste 
Luther, at en sti er revnet i midten. Efter samtalen har Arnold ikke hørt yderligere. 
Steen kontaktede én af sine naboer, som kunne fortælle, at Preben Jensen havde til hensigt at 
gennemføre overdragelsesforretningen med ÅK - åbenbart udenom grundejerforeningen. 
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Luther deltager, og tager forinden kontakt til ÅK. 
Ad. 5 Eventuelt. 
Som det var de fleste bekendt er skiltet til Trankær Vænge (rammen) blevet skiftet. Det kom 
dog som en større overraskelse, at udskiftningen ikke er blevet foretaget af 
grundejerforeningen. Arnold oplyste, at udskiftningen skete før han fik bestilt en ny ramme. 
Hvem som har udskiftet rammen vides ikke, men der gættes på, at en vognmand nu igen kan 
sove roligt om natten! 
 
Steen gjorde opmærksom på, at vi til næste møde skal have vedtægtsændringer på 
dagsordenen. 
 
Næste møde afholdes den 4. februar 1998 kl. 19.30 hos Ole. 
 
 
Ole Christensen 
referent. 


