
 
 

5. juni 2009 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 1998 
 
Fraværende: 
 
 
 
Arnold bød velkommen til både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som fremover vil 
komme med til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og på lige fod med 
bestyrelsen modtage referat fra bestyrelsesmøderne. 
 
Ad. 1 Godkendelse af sidste mødereferat. 

Sidste mødereferat var fra generalforsamlingen. Der var hertil kun få bemærkninger, og disse 
blev tilrettet. 
Referatet blev herefter godkendt, og vil blive kopieret snarest muligt og uddelt. 
 
Ad. 2 Konstituering. 
På generalforsamlingen var der ingen udskiftning til bestyrelsen, og denne har derfor 
konstitueret sig som tidligere. Oversigt over bestyrelsen og suppleanter vedlægges referatet 
fra generalforsamlingen. 
 
Ad. 3 Forsikringsforhold. 
Der skal som lovet på generalforsamlingen fremskaffes en ny police samt betingelser. Steen 
kontakter Alm. Brand. Når denne er fremskaffet, udsendes kopi til bestyrelsen, suppleanterne 
samt formændende/kontaktpersonerne for de enkelte foreninger/storparceller. 
 
Ad. 4 Indmeldelse i Landsforening af Grundejerforeninger. 
Grunden til at vi på nuværende tidspunkt ønsker indmeldelse i Landsforeningen er, at vi har 
brug for bistand, fra en advokat, til at vurdere, om det er ulovligt med fælles hæftelse i 
storparcellerne, hvis et enkelt medlem undlader at betale. På generalforsamlingen blev der 
fremsat tvivl om lovligheden heraf. 
Aftalt, at Arnold prøver at fremskaffe oplysninger om en eventuel Landsforening for 
Grundejerforeninger. Hvis dette ikke lader sig gøre, må vi betale for advokatbistand ved selv 
at kontakte én. 
 
Ad. 5 Udførelse af dræn - Preben Jensen. 
Er der sket noget for den del af Trankærgårdsvej, hvor der efter aftale med Preben Jensen skal 
udføres dræn? - ikke noget som helst! 

Grundejerforeningen 

TRANKÆR 
af 7. maj 1997 



Ingen større overraskelse på dette punkt. Arnold sender et anbefalet brev til PJ om, at arbejdet 
skal være startet inden 1. juli 1998. (også skiltning). I modsat fald anmodes Århus Kommune 
om, at frigive garantien til grundejerforeningen, således at arbejdet kan iværksættes. 
 
Ad. 6 Eventuelt. 
Der blev foretaget gennemgang af skitse over beplantning for storparcel 10, 11 og 12. 
Beboerne i området ønsker ikke en bålplads, hvor der bl.a. er planlagt legeplads. Begrundelse: 
den fylder for meget! 
Laaaaaang debat om beplantning. 
Konklusion: 
Grundejerforeningen blander sig ikke i, hvordan der skal beplantes. Dette overlades til 

parcelejerne i det pågældende område. 
 
Vejfond: 
Bestyrelsen var enig i, at der til vejfonden oprettes en særskilt konto, for at opnå så stort 
udbytte/renteindtægt som muligt. 
 
Vejchikane: 
Hans Jørgen har fået henvendelse fra Århus Kommune om, at det foreslåede ikke er 
tilstrækkeligt til at nedsætte hastigheden. 
Hans Jørgen foreslår dato for møde mellem grundejerforeningen, Århus Politi, Vejkontoret 
og Teknisk Afdeling for afklaring. 
 
Liste over formænd/kontaktpersoner samt kasserer 
Det blev aftalt, at der sammen med referatet fra generalforsamlingen vedlægges en opfordring 
til de enkelte formænd/kontaktpersoner og kasserer fra de enkelte foreninger, til at indsende 
hvem som skal have referater, girokort m.m. udleveret. 
 
 
Næste møde afholdes onsdag den 12. august 1998 kl. 19.30 hos Luther. 
 
 
 
Ole Christensen 
referent 


