
 
 

9. november 1998 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 4. november 1998. 
 
Fraværende: Jørgen Storgaard. 
 
Ad. 1 Godkendelse af sidste mødereferat. 
Referatet blev godkendt, og der var følgende nyt til de enkelte punkter: 
Vejchikaner:  
Ing. Hougaard fra Århus Kommune arbejder videre med det ansøgte. Årsagen til at vi ikke 
har hørt noget endnu skyldes, at budgettet for 1999 skulle fremsendes til Byrådet. Det blev 
dog slået fast, at hvis vi ønsker vejbomb frem for chikaner, skal Vejkontoret kontaktes igen.  
Der var bred enighed om, at vejbomb er det eneste som bilisterne har respekt for, hvorfor 
sagen skal til Vejkontoret igen.  
Enighed var der også til at der ikke skal etableres vejbomb før end der skal slidlag på vejen - 
ellers skal entreprenøren bare herud 2 gange, hvilket er unødvendigt. Så kan vi jo også håbe 
at vi kan få det bare lidt billigere. 
Vinter: 
Luther har skrevet kontrakt med Godske om snerydning og sikrer, at der ikke opstår tvivl om 
hvilket område vi ønsker ryddet for sne/gruset. 
Hække: 
Arnold har talt med formanden for storparcellen og det er aftalt, at der tilskrives dem et brev. 
 
Ad. 2 Genplantning - tilbud fra Bent Nygaard. 
Tilbudet omfatter P-pladsen ved indkørslen på Trankærgårdsvej (TGV), trekanten v/TGV og 
trekanten hvor de store sten er placeret. 
Prisen ligger på i alt ca. 9.000,- kr. ekskl. moms, hvilket der fra bestyrelsen blev givet accept 
til. Luther kontakter Bent Nygaard. 
 
Ad. 3 Dræn - Preben Jensen 
For det første er arbejdet langt fra tilfredsstillende - dernæst viser det sig, at Århus Kommune 
har udbetalt depositummet til Preben Jensen, hvilket vi i Bestyrelsen finder aldeles uhørt. 
Arnold kontakter Århus Kommune for at finde ud af, hvortil jorden er tilskødet, for sålænge 
denne situation ikke er afklaret, vil grundejerforeningen ikke have overdraget jorden. Dermed, 
mener vi, tilhører jorden Århus Kommune og det er dermed deres problem. 
Arnold skriver brev til Århus Kommune, både omkring dræn samt manglende skiltning. 
 
Ad. 4 Eventuelt. 
Luther oplyste, at regnskabet udviser en saldo på ca. 190.000,- kr. (indestående). Heraf skal 
der så fratrækkes ca. 60.000,- kr. til vejfonden. Dermed har vi ca. 130.000,- kr. til den 
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forestående vinter - og forhåbentlig også til nogle vejbomb. Det skal præciseres, at foreningen 
ifølge vedtægterne må have et indestående på 150.000,- kr. 
 
Julefrokost: 
Sidste framelding er den 25. november 1998 til Steen. Luther sørger for menuen og Steen for 
øl/snaps. 

Vi mødes hos Steen den 4. december 1998 kl. 18.30. 
 
 
Ole Christensen 
referent 


