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5. juni 2009 

 
Referat af bestyrelsesmøde 7. januar 2002 hos Steen. 
 
Fraværende:  
 
 
Ad. 1 Sidste mødereferat 
Referatet blev godkendt og gennemgået for ”hængepartier”. 
 
Ad. 2 Bomme ved ældreboliger 
Fra beboerne i ældreboligerne er der kommet et ønske om at få åbnet eller fjernet 
bommene, således at afhentning af beboerne kan finde sted via stisystemet. 
Dette ønske kan bestyrelsen ikke gå med til, da stierne ikke er dimensioneret til bil- 
eller buskørsel. Der var i bestyrelsen enighed om, at stierne vil blive ødelagt samtidig 
med at der er en større risiko for fodgængere og cyklister, hvis der pludselig befinder 
sig biler på stierne. 
Bestyrelsen er samtidig enig om, at vi vil støtte beboerne i at få ændret stien til en vej 
og få flyttet bommene, hvis anlægsudgiften hertil afholdes af Århus Kommune. 
 
Vedrørende bomme blev det endvidere aftalt, at Arnold køber ca. 15 m. refleksbånd 
til samtlige bomme som ikke er særligt afmærkede. 
 
Ad. 3 Flere p-pladser/indkørsel ved ældreboliger 
Der var fra beboerne i ældreboligerne også et ønske om flere p-pladser i forbindelse 
med boligerne. 
Dette initiativ vil bestyrelsen meget gerne støtte, idet besøgene til tider parkerer 
temmelig uhensigtsmæssigt, f.eks. i rundkørslen. 
 
Ad. 4 Snerydning 
Generelt set fungerer snerydningen udmærket. Der er ikke kommet mange klager 
over manglende eller uhensigtsmæssig snerydning. De problemer der har været er 
blevet påtalt og lovet forbedret eller ændret ved næste snefald. 
 
Ad. 5 Grønne områder – tilbud/udbud 
Der er modtaget tilbud fra Bent Nygaard pålydende ca. 70.000 kr. Dette svarer 
nogenlunde til samme niveau som sidste år. 
Som tidligere aftalt anmodes Leon Askov og Buus ligeledes om at afgive tilbud. Det 
blev aftalt, at Bent laver udbudsanmodningen og Anders + Arnold står for 
gennemgangen af området med Askov/Buus. Vi forventer at have udbudsrunden 
gennemført i løbet af februar eller marts måned. 
 
Ad. 6 Generalforsamling 2002 
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Arnold havde medtaget dette punkt da vi inden længe skal afholde generalforsamling. Det 
blev derfor aftalt at Lone udfærdiger regnskab og kontakter vores revisor så vil til næste 
møde har et overblik over vores økonomiske situation. 
Ad. 7 Eventuelt 
Anders gjorde opmærksom på at der ved nybyggeriet på Trankærgårdsvej er opstillet 
nogle containere.  
I forbindelse med nybyggeriet skal der udsendes kontingentopkrævning til bygherren. 
Lone ser på sagen. 
 
Lone kom ind på det meget omdiskuterede sving kort før Tingskov Allé, hvor det tidligere 
har været fremme omkring påføring af en midterstribe i svinget, så trafikken (specielt nord-
/sydgående retning) opfordres til at følge svinget i højre side af vejen, i stedet for at ”skære 
af” med risiko for sammenstød med modkørende. 
Resten af bestyrelsen fandt det ok hvis der blev malet en midterstribe, men vil ikke selv 
tage initiativ hertil. Hovedbudskabet er stadigvæk, at bilisterne må køre efter forholdene og 
færdselsloven! 
 
 
 
Kommende møder: 
Mandag 18. februar kl. 19.30 hos Arnold. 
Mandag 18. marts kl. 19.30 hos Bent 
 
 
Ole Christensen 
referent 


