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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 
 
1) Godkendelse af sidste mødereferat 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Orientering fra boghold 

4) Diverse orienteringer 

5) Grønne områder 

a. Reetablering af beplantning bag Trankærgårdsvej 36 

6) Veje/stier/skilte 

a. Opfølgning på vand i bunden af skolestien 

b. Opfølgning på lukning af bom ved Bocenteret 

7) Snerydning 

8) Kommende møder 

9) Eventuelt 

a. Forberedelse til generalforsamling 

Møde den: 7. april 2010 

Afholdt hos: Peter 

Til stede: Mads, Helle, Ole, Peter, Thomas og Jørgen 

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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Ad. 1 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra boghold 

Intet at berette. 

 

Ad. 4 Diverse orienteringer 

Intet at berette. 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Reetablering af beplantning bag Trankærgårdsvej 36 

Bestyrelsen har modtaget følgende (forkortet) fra Storparcel 19: 

"I slutningen af 2008 blev der gravet bag vores have, mellem hækken og Tingskov Alle, for 
at lave afløb for den kolossale vandpyt, der bliver på stien bag Trankærgårdsvej nr. 46.  

Nu kan vi se, at den tynde beplantning har resulteret i, at der er blevet etableret en fast sti 
gennem beplantningen ud til Tingskov Alle. Vores parcelforening har tidligere fået afslag 
på at måtte lave sådan en sti, da det ikke kunne tillades fra kommunen – hvilket der heller 
ikke var enighed om blandt beboerne. Derfor ønsker vi, at Grundejerforeningen reetablere 
beplantningen, således at der lukkes af for trafik mellem det grønne areal og Tingskov 
Alle." 

Bestyrelsen besigtigede det nævnte område og Ole vil kontakte PG for at finde en løsning. 
Men der vil ikke blive sat ny beplantning før problemet med vandet på stien (se Ad. 6) er 
løst, da der muligvis skal graves i det nævnte område igen. Ole svarer Storparcel 19.  

Pur'en rundt om det store fællesområde bag Trankærlund er delvist beskåret. Dog mangler 
midten af det brede område hvilket skyldes at den "arm" som skulle være monteret på 
traktoren, og nå halvvejs ind over pur'en, kun kunne nå ca. 2 ud af de 5 nødvendige meter 
som vores gartner var blevet lovet. Ingen af de maskinstationer han har forsøgt hos, kan 
levere en tilstrækkelig lang "arm". 

Alternativet er en større traktor, med deraf følgende risiko for opkørt græsareal. 

Der er drøftet flere alternativer sammen med PG, og kort skal nævnes: 

• PG vil forsøge at leje en maskine hos Århus Kommune, da de har en traktor (eller 
lign) med "ballon-dæk" som trykker bredt på græsset og undgår at køre det hele i 
smadder. 
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• Hvis ikke det kan lade sig gøre, vil PG til efteråret lave en gang i pur'eren (som ikke 
kan ses udefra) men som gør at man kan gå midt i pur'en og klippe den med 
håndholdte maskiner. På den måde bliver det nemmere og billigere at vedligeholde 
fremover. 

 
Det blev besluttet at gå efter den sidste løsning, da den på langt sigt vil være billigst. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Vand i bunden af kirkestien 

Thomas kontakter vores kloakmester for at finde en løsning. Dette kan indebære at lægge 
nye rør fra risten til nærmeste overfladebrønd, hvilket dog vil betyde at der skal graves 
igennem haver. 

Peter vil fritlægge ristene som ligger umiddelbart før bunden af Skolestien. 

Opfølgning på lukning af bom ved Bocenteret 

Helle kontakter Materialegården i Slet for at se om de kan hjælpe med at fremskaffe en 
nøgle til bommen. 

Opfølgning på påkørsel af stolper ved rundkørsel 

Intet nyt - Mads kontakter BoCenteret. 

  

Ad. 7 Snerydning 

Støvsugning af vejene i området vil ske i april. 

 

Ad. 8 Kommende møder 

Tirsdag  d. 27. april – 2010 kl. 19.30 hos Thomas. 

Generalforsamling d. 11. maj 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Forberedelse til generalforsamlingen 

Jørgen udvider forslaget fra bestyrelsen omkring afholdelse af generalforsamling så § 4.6 
også bliver ændret. 

Forholdende omkring Bankpakke 3 vendt og der vil blive orienteret på generalforsamlingen 

 

 

 


