
Grundejerforeningen 
Trankær 

Af 7. maj 1997 

Hjemmeside: www.trankaer.dk 
Side 1 af 2 

      
7. juni 2009 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 23. april 2001 hos Sten. 
 
Fraværende: ingen. 
 
Ad. 1 Sidste mødereferat 
Referatet blev godkendt. I forlængelse af punktet vedr. generalforsamlingen skal 
nævnes at datoen er flyttet til mandag den 21. maj 2001. 
 
Siden sidste møde er der endvidere givet tilsagn fra Århus Amt om at deltage i 
generalforsamlingen. 
 
Ad. 2 Generalforsamling 2001 
Luther oplyste, at han ikke genopstiller til bestyrelsen, idet han skal flytte. Vi står 
derfor ikke blot overfor at skulle have et nyt bestyrelsesmedlem, men også en ny 
kasserer. Der var ingen af den siddende bestyrelse som tilkendegav, at de ville 
overtage denne post. 
Det blev aftalt, at vi til generalforsamlingen mødes kl. 19.00. 
 
Ad. 3 Regnskab/budget 
Regnskabet blev gennemgået og de tilhørende bilag blev underskrevet. 
Budgetforslaget for 2001 blev udfærdiget. Kontingentet foreslås fastholdt. 
Når det færdige regnskab modtages tilbage fra revisoren, vil det sammen med 
budgetforslaget og indkaldelsen blive kopieret og udsendt. 
 
Ad. 4 Henvendelse fra Tranbjerg Fællesråd 
Arnold er blevet kontaktet af Birte Lindhardt fra Tranbjerg Fællesråd (TF). Der er til 
TF fra ældreboligerne blevet stillet forslag om omlægning af buslinie så ruten lægges 
forbi ældreboligerne på Trankærgårdsvej. Arnold gjorde opmærksom på, at 
Trankærgårdsvej er privat (grundejerforeningens), og er dermed ikke omfattet af eller 
dimensioneret til at kunne håndtere bustrafik. Arnold lovede at tage punktet med på 
vores forestående generalforsamling, hvor det ligeledes vil blive oplyst, at der kræves 
en ændring af lokalplanen for at kunne føre bustrafikken ad Trankærgårdsvej. 
 
Der var endvidere forslag om at navngive stisystemerne indenfor vores område – 
dvs. alle stier, men ikke stikveje, mellem Kirkestien og Skolestien. Tranbjerg 
Fællesråd var indstillet på at tage navngivningen, som vi selv kommer til at stå for, op 
overfor Århus Kommune. 
Dette gav anledning til en længere debat i bestyrelsen, som mundede ud i, at Arnold 
tager kontakt til Birte Lindhardt om, at vi godt vil have stierne navngivet samtidig med 
at vi ved indgangene  til området (eksempelvis ved indgang fra busstop-
pestederne)ønsker opsat oversigtskort. 
Beslutningen om hvordan navngivningen af stierne i praksis skal finde sted, afventer 
den nye bestyrelse. 
 
Ad. 5 Bomme 

 

T
R

A
N

K
Æ

R
G

Å
R

D
S

V
E

J
 

/
 

T
R

A
N

K
Æ

R
 

 
V

Æ
N

G
E

 
 



Grundejerforeningen 
Trankær 

Af 7. maj 1997 

Hjemmeside: www.trankaer.dk 
Side 2 af 2 

Intet nyt vedr. bomme/chikaner. 
 
Ad. 6 Eventuelt 
Da Arnold, som formand for grundejerforeningen, får en del henvendelser om der er ledige 
andelsboliger, ville han gerne, at en komplet liste over formænd/kontaktpersoner for de 
enkelte andelsboligforeninger bliver tilgængelig på hjemmesiden. Ole gjorde opmærksom 
på, at den nuværende liste måske ikke er fuldt opdateret, men at det må rettes hen ad 
vejen i det omfang rettelserne indløber.  
 
Næste møde er generalforsamlingen. 
 
 
Ole Christensen 
referent 


