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17. juni 2004 

 
Referat af bestyrelsesmøde 16. juni 2004 hos Bent. 
 
Der var afbud fra Lone 
 
 
Der var kort før mødet udsendt følgende dagsorden: 

1. Præsentation af bestyrelsen 
2. Konstituering af bestyrelsen 
3. Generalforsamling, herunder opfølgning på mødereferatet 
4. Sidste mødenotat – opfølgning 
5. Grønne områder – hundepose stativer 
6. Snerydning / fejning  
7. Veje/skilte  
8. Sommerfrokost 
9. Næste møde 

10. Evt.  
 
 
Ad. 1 Præsentation af bestyrelsen 
Da bestyrelsen er blevet beriget med et nyt bestyrelsesmedlem, var der en kort 
personlig præsentation fra hver enkelt. 
 
 
Ad. 2 Konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 
Formand Steen Nielsen 
Næstformand Bent Cramer (varetager desuden veje og stier) 
Kasserer Lone Ahrenfeldt (mangler bekræftelse, da Lone ikke var til stede) 
Sekretær Ole Christensen 
Best. medlem Anders Riis Espersen (varetager grønne områder) 
Best. medlem Helle Magnusson (varetager snerydning) 
 
 
Ad. 3 Generalforsamling, herunder opfølgning på mødereferatet 
Referatet blev gennemgået for punkter som bestyrelsen skal arbejde videre med. 
Herunder blev aftalt følgende: 

� Snerydning. Som nyudnævnt ansvarlig for snerydningen, tager Helle 
punktet om rydning af stikstier op. Til næste møde skal bestyrelsen 
have en afklaring af hvilken snerydder som skal varetage hvervet den 
kommende vinter. Helle søger efter oplagte kandidater. 
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� Reetablering af grønt område ved Amtets byggeri. Det afventes om ikke 
Århus Amt sørger for en ordentlig reetablering. Bestyrelsen har sørget for 
tilstrækkeligt fotomateriale til en eventuel klagesag. 

� Stæretårne. Bestyrelsen bemyndigede Anders til at få opstillet 2 stæretårne 
– én i hver sin ende af foreningens område (nord/syd) 

Selve referatet blev godkendt, og det blev aftalt, at det genfremsendes til bestyrelsen 
inden offentliggørelse. 
 
 
Ad. 4 Sidste mødenotat - opfølgning 
Sidste referat fra mødet den 20. april 2004 hos Erik blev gennemgået. Under punkt 4 blev 
Anders’ opmærksomhed henledt på de manglende refleksbånd på bommene. Bestyrelsen 
finder det bedst, hvis disse påsættes inden det igen bliver frostvejr. ☺ 
 
 
Ad. 5 Grønne områder - hundeposestativer 
Steen foreslog at hundeposerne ophænges på de områdeskilte som forhåbentlig inden 
længe bliver opsat. Derved fordeles de strategisk ved ”indfalds-stierne” til området. 
Derudover bør der opsættes en single-stander ved bålpladsen. Det blev aftalt, at Bent 
sørger for bestillingen af hundeposestativerne når etableringen af områdeskilte er 
tilendebragt. 
 
 
Ad. 6 Snerydning – fejning 
Punkterne er afklaret. 
 
 
Ad. 7 Veje / skilte 
Overtagelse af Trankærgårdsvej afventer som tidligere beskrevet på Amtets færdiggørelse 
af byggeriet, hvorefter Århus Kommune påfører endeligt slidlag. I den forbindelse 
forventes det, at Århus Kommune samtidig etablerer fartdæmpende foranstaltninger på 
Trankærgårdsvej. Med hensyn til Trankær Vænge er den tidligere blevet overdraget 
grundejerforeningen, hvorfor fartdæmpende foranstaltninger her bliver for egen regning, 
hvis generalforsamlingen frigiver midler hertil. 
 
Bomme 
Det lykkedes bestyrelsen at får startet endnu en debat om foranstaltninger for både selve 
bommene samt arealerne i forbindelse dermed. Ved enkelte af bommene er låsen gået i 
stykker, således at den ikke kan låses i lukket stand. Det blev aftalt, at Bent tager kontakt 
til Århus Kommune for at få rettet op herpå. 
Med hensyn til foranstaltninger ved siden af bommene (så cykler, knallerter og 
fodgængere bruger gennemgangen ved bommene i stedet for at køre/gå udenom) 
forhører Anders sig hos PG Naturpleje om forslag til ekstra chikaner. 
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Ad. 8 Sommerfrokost 
Der var bred enighed i bestyrelsen om at fortsætte denne stolte og traditionsrige (?) 
sociale sammenkomst for bestyrelsen med ægtefæller. Bent var glad for at kunne byde 
bestyrelsen velkommen i sit hjem i denne glædelige anledning ☺  
Som sidste år bliver der tale om delvist sammenskudsgilde, så budgettet kan holdes. 
 
 
Forslag til datoer er: 7. august 
  4. september 
Det blev aftalt at vi mødes på mailen for at opnå enighed om datoen. 
 
 
Ad. 9 Næste møde 
Næste møde bliver hos Lone den 8. september kl. 19.00. Der mangler bekræftelse fra 
Lone da hun jo ikke var til stede. 
 
 
Ad. 10 Eventuelt 
Ingen punkter. 
 
 
Ole Christensen 
referent 


