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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Seneste mødereferat 

3. Diverse orienteringer 
- Skader efter snerydder 
- Tranbjerg Fællesråd 

4. Den kommende generalforsamling 
- Underskrivelse af regnskab 
- Behandling af budgetforslag 
- Formandens beretning 

5. Grønne områder 

6. Veje/stier/skilte 
- Status for reparation af revner i asfalt 
- Status for tilretning af oversigtsskilte 

7. Snerydning 
- Fejning 

8. Kommende møder 

9. Eventuelt 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
Ad. 2 Seneste mødereferat 
Ingen bemærkninger 

Møde den: 25. april 2007 

Afholdt hos: Bent 

Til stede: Bent, Anders, Helle, Peter, Claus og Ole 

Fraværende: Ingen 

Referent: Ole 
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Ad. 3 Diverse orienteringer 
Tranbjerg Fællesråd 
Bent har modtaget referat samt opkrævning af kontingent for det kommende år. Bent 
foreslog, at en person udenfor vores bestyrelse deltager i Fællesrådets møder og 
orienterer bestyrelsen. Enighed om at det er en god idé. Hvis der skal mandat med fra 
grundejerforeningen Trankær, kræver det en vedtægtsændring. Bent tager det med i 
beretningen, og emnet kan ligeledes tages op under eventuelt. På den måde kan emnet 
blive ”luftet” blandt medlemmerne for at se om en person vil deltage. 
 
Skader efter snerydder 
Ifølge Anders vil hverken Århus Kommune eller deres entreprenør kendes ved skaderne. 
Desuden har ingen set noget konkret, hvorfor bestyrelsen ikke forfølger sagen yderligere. 
Bent tager det med i beretningen. Udbedringer af skaderne bliver dermed for 
grundejerforeningens egen regning. 
 
Ad. 4 Den kommende generalforsamling 
Regnskabet blev underskrevet.  
Budgetforslag rundsendes fra Helle efter sidste redigering. 
Efter finpudsning rundsender Bent oplæg til beretning. 
Anders har fået bekræftet, at det er ok med Bocenter Tranbjerg at generalforsamlingen 
holdes der. 
 
Ad. 5 Grønne områder 
Helle fremførte, at der fra Rosehavens generalforsamling kom frem, at græs-klipningen 
ikke er tilfredsstillende. Der er i skrivende stund klippet græs to gange. Bestyrelsen vil 
gerne vide hvor der er problemer, da vi finder den udførte klipning ok. 
 
Ad. 6 Veje/stier/skilte 
Anders fik mandat til at entrere med Nygaard omkring udskiftning af kantsten. 
Ifølge Bent er der intet nyt omkring udbedring af de sidste revner i asfalten. Hertil foreslog 
Anders, at det medtages i arbejdet fra Nygaard. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 
Som besluttet på mødet den 15. marts 2007 bestiller Peter genoptrykning af områdeskilte. 
 
Ad. 7 Snerydning 
Anders medtager hos Nygaard omkring fejning/støvsugning så dette kan ske snarest 
muligt. 
 
Ad. 8 Kommende møder 
Næste møde bliver generalforsamlingen. Indtil da nøjes vi med mails, hvis der er emner 
som kræver orientering. 
 
Ad. 9 Eventuelt 
Inger punkter 


