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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Steen havde til mødet fremsendt følgende dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Konstituering af bestyrelsen 
3. Sidste mødereferat/orientering 
4. Grønne områder 
5. Veje/stier/skilte 
6. Opfølgning på generalforsamling 2006 
7. Næste møder 
8. Eventuelt 

 
Som afgående formand var det Steen som bød Jacob velkommen som nyt medlem 
af bestyrelsen. 
 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
 
Ad. 2. Konstituering af bestyrelsen 
Efter et mindre, men godmodigt, pres blandt bestyrelsesmedlemmerne, blev 
bestyrelsen konstitueret som følger: 
 
Bent Cramer Formand 
Anders Riis Espersen Næstformand (Hjemmeside og veje) 
Ole Christensen Sekretær (Hjemmeside og hundeposer) 
Helle Magnusson Kasserer 

Møde den: 14. juni 2006 

Afholdt hos: Peter 

Til stede: Steen, Anders, Helle, Bent, Jacob, Peter og Ole 

Fraværende:  

Referent: Ole 
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Peter Pagh  Bestyrelsesmedlem (Snerydning) 
Jacob Weis-Fogh Bestyrelsesmedlem (Grønne områder) 
 
 
Ad. 3 Sidste mødereferat/orientering 
Sidste mødereferat blev gennemgået for uafsluttede punkter. 
 
Orientering 
Steen orienterede om mail fra Tranbjerg Fællesråd. Mailen omhandler Århus Kommunes 
henvendelse til Tranbjerg Fællesråd om ønsker til udvikling af Tranbjerg-området. Mødet 
med Århus Kommune er i september 2006, og foreningen ønsker henover sommeren at 
modtage medlemmernes forslag. 
 
Fra bestyrelsen kom umiddelbart følgende forslag: 

- opsætning af flere skraldespande 
- renovering af skole- og kirkesti 

 
Bestyrelsen vil gerne modtage flere forslag fra medlemmerne som kan fremsendes til 
Tranbjerg Fællesråd. 
 
 
Ad. 4 Grønne områder 
Anders orienterede om, at PG Have og Anlæg er bestilt til etablering af chikaner (søsten) 
samt bomme. For nuværende er der ingen tidshorisont for hvornår arbejdet færdiggøres. 
PG Have og Anlæg har brændt ukrudt langs kanter. Der brændes ekstra efter behov. 
 
Da der på generalforsamlingen igen havde været debat om placeringen af stæretårnet, 
blev bestyrelsen enige om, at Bent og Anders samarbejder om at udfærdige et brev til de 
beboere som i dag kan se stæretårnet fra deres boliger. På den måde kan det på bedste 
demokratiske vis afgøres, om det skal flyttes og i givet fald hvorhen. Står det foran en 
flytning, skal beboerne i det modtagne område spørges på samme måde. 
 
 
Ad. 5 Veje/stier/skilte 
Veje 
Bent har talt med NCC, som, viser det sig, ikke har medtaget ”stikvejene” I udbedringen af 
revner i asfalten. Bent sikrer, at disse udføres efterfølgende. 
 
Skilte/graffiti 
Bent har fået tilbud fra All-remove, som kan fjerne graffiti fra vejskiltene i området for ca. 
1.800 kr. + moms. Imprægnering af skiltene, så kommende graffiti nemmere kan fjernes 
koster ligeledes ca. 1.800 kr. + moms. 
Det blev aftalt, at Bent bestiller rensning, og Anders køber imprægneringsmiddel, da 
bestyrelsen kan gøre det væsentlig billigere selv. 
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Områdeskilte 
Peter mangler at få påført et ”P” ved Tranegårdsparkens legeplads. Som bekendt står ”P” 
for Privat. Anders hjælper med at få påført P’et på pdf-filerne. 
 
Hundeposer 
Beholderen til hundeposer ved skolestien bliver flyttet en afstand af ca. 2 lygtestandere, for 
at se om det hjælper på det ”uautoriserede” forbrug. 
 
Overdragelse 
Det kom frem, at den nordligste del af Trankærgårdsvej endnu ikke er overdraget af Århus 
Kommune. Bestyrelsen afventer udspil fra Århus Kommune. 
 
Snerydning 
Peter tager kontakt til vores snerydder for at lave en ny aftale, og påpeger frekvensen af 
de besøg som foreningen har haft den forgangne vinter. 
 
Fejning af veje 
Som nævnt på generalforsamlingen fandt forsamlingen at fejning af veje sker for sent. 
Bestyrelsen vil derfor, som et forsøg, til næste år bestille fejning af vejene til udførelse 
primo april måned. Så må vi håbe at ”kong vinter” er taget på sommerferie! ☺ 
 
 
Ad. 6 Opfølgning på generalforsamling 2006 
Fra generalforsamlingen tog bestyrelsen punktet om det sydlige sving på Trankærgårdsvej 
op. Der var der to punkter som kom frem: 

- plantebæltet kan flyttes, så udsynet bliver bedre 
- der kan påmales midterstribe, så bilisterne, forhåbentlig, følger svinget i højre side 

af vejen 
 
Det blev aftalt, at bestyrelsen vurdere de to forslag til næste møde. 
 
 
Ad. 7 Næste møder 
Næste møde bliver den 5. september 2006 kl. 19.00 hos Bent. 
 
 
Ad. 8 Eventuelt 
Der var ingen punkter herunder. 
 
 
 


