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15. januar 1900 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2000. 
 
Fraværende: Jørgen. Har ifølge mødereferaterne sidst deltaget i bestyrelsesmødet  
den 4. december 1998. 
 
 
 
Ad. 1 Sidste mødereferat 
I forhold til sidste mødereferat vedrørende punktet kontingent skal tilføjes, at Luther 
efterfølgende har genfremsendt opkrævning til Århus Kommune. Det vides p.t.. ikke om den 
er blevet betalt, da der endnu ikke er modtaget kontoudtog fra banken. 
 
 
Ad. 2 Vand i haverne 
Der er stadig ikke kommet svar fra Århus Kommune. Sagen har nu kørt siden juni måned 
1999. Arnold skriver endnu et brev til Rådmand Hans Schiøtt for at rykke for svar. 
 
 
Ad. 3 Veje og skilte m.m. 
På det øverste stykke af Trankærgårdsvej er den nuværende færdiggørelse af kantsten og 
lignende i realiteten afleveret af Århus Kommune, hvis ikke der bliver gjort opmærksom på 
noget som skal ændres. “Afleveringsforretningen tager i dette tilfælde udgangspunkt i det 
referat som blev udfærdiget ved besigtigelsen. Fristen for ændringer er 28. oktober 2000. 
 
Luther forespørger Carsten Jensen, Århus Kommune, om hvor det kan anbefales at købe de 
bomme som kommunen opsætter. Grundejerforeningen står foran et sådan køb, da een af 
bommene ud mod Trankær Vænge er blevet ødelagt.  
 
Ligeledes forespørger Luther hos Bent Nygaard (anlægsgartner) om forslag til chikaner til 
placering ved siden af bommene. 
 
Der var i bestyrelsen også bred enighed om, at det for både parcel- og andelsforeninger 
økonomisk vil kunne betale sig, hvis grundejerforeningen overtog al vedligeholdelse af de 
grønne arealer. For grundejerforeningen betyder det, at det alt andet lige vil blive lettere at 
indhente tilbud for vedligeholdelse.  
Hvis ovenstående skal kunne gennemføres, kræver det fuld enighed blandt samtlige parcel- 
og andelsforeninger. Hvorvidt der skal fremsendes et brev til de enkelte bestyrelser, eller 
indkaldes til fællesmøde, tages op på næste bestyrelsesmøde. 
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Ad. 4 Medlemskab af Tranbjerg Fællesråd. 
Punktet udsættes til næste møde. 
 
 
Ad. 5 Eventuelt. 
Det er planlagt at grundejerforeningen skal have sin egen hjemmeside, hvor referater, 
vedtægter og lignende skal være tilgængelige. Det skrider langsomt fremad. Steen og Ole  
aftaler et internet-møde. 
 
Næste møder:  onsdag den 23. februar 2000 kl. 19.30 hos Ole. 
   onsdag den 5. april 2000 kl. 19.30 hos Bent. 
 
 
 
Ole Christensen 
referent 


