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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Godkendelse af sidste mødereferat 

3) Orientering fra kassereren 

4) Diverse orienteringer 

5) Grønne områder 

a. Opfølgning ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

b. Opfølgning på hjulspor ved kirsebærlunden 

c. Tilbud fra PG ang. træerne på Blommestien 

d. Opfølgning på genbeplantning af ”stien” ved Tingskov allé 

e. Træet ved Trankærgårdsvej 78' baghave 

f. Klager vedr. græsslåning 

g. Opfølgning på nedkørt træ ved skolestien 

6) Veje/stier/skilte 

a. Status på vand ved bunden af Skolestien (ud for Trankærgårdsvej 46) 

b. Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel. 

c. Stakit ved Trankærvænge 54 

d. Opfølgning på hul i græs ved sti ud for Trankærgårdsvej 60 

 

Møde den: 2. september 2010 

Afholdt hos: Christina 

Til stede: Mads, Helle, Christina, Peter og Jørgen 

Afbud: Thomas 

Referent: Jørgen 
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7) Snerydning 

8) Kommende møder 

9) Eventuelt 
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Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

Placering af vejfond 

Djursland Bank har foreslået at sætte pengene ind på en højrente konto. Det blev besluttet 
at sætte 500.000kr ind på denne og så oprette en lignende konto hos en anden bank, hvor 
det resterende beløb sættes ind. Dette er for at tage højde for bankpakke 3, og for at 
undgå for store udgifter i forbindelse med værdipapir handel. 

 

Det foreløbige regnskab blev herefter gennemgået. 

 

Ad. 4 Diverse orienteringer 

- 

Ad. 5 Grønne områder 

Opfølgning ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

De fleste har på nuværende tidspunkt fulgt opfordringen om at beskære deres buske ud 
mod fællesarealerne. 

 

Opfølgning på hjulspor ved kirsebærlunden 

PG vil fylde det op til efteråret når vækstsæsonen er ovre. 

 

Tilbud fra PG ang. træerne på Blommestien  

PG har afgivet tilbud på ca. 400kr pr træ for at få dem beskåret. Det blev besluttet at sætte 
det i værk til efteråret. Christina kontakter PG. 

 

Opfølgning på genbeplantning af ”stien” ved Tingskov allé 

Beboerne i det berørte område vil gerne have stien genbeplantet. Peter kontakter 
GardenWorks. 
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Klager vedr. græsslåning 

Bestyrelsen har modtaget klager over at der bliver kastet græs ud på vejene og stierne i 
forbindelse med græsslåningen. Bestyrelsen er opmærksom på dette, men mener at 
prisen for at rydde op efter græsslåning ikke står mål med generne.  

Det er også bestyrelsens opfattelse at dette kun er et problem når der bliver slået græs i 
vådt vejr, hvor alle andre områder har samme problem. 

 

Opfølgning på nedkørt træ ved skolestien 

Der er lige nu en stolpe som stikker op hvor træet tidligere stod. Peter vil fjerne stolpen og 
fylde hullet op. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Status på vand ved bunden af Skolestien (ud for Trankærgårdsvej 46) 

Der ventes stadigvæk på en godkendelse fra kommunen, hvor to afdelinger ikke kan finde 
ud af hvem der skal godkende den nye rørlægning. Kloakfirmaet vil nu sende en mand 
ned på kommunen for at få en afklaring. Mads følger op. 

 

Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

Bocenterets vicevært siger at der er gang i en løsning.  

 

Stakit ved Trankærvænge 54 

Bestyrelsen har fået en henvendelse ang opsætning af et stakit ud mod fællesarealerne. 
Mads har svaret at hvis man er enig med sin parcel/andels forening og derudover 
overholder lokalplanen så har grundejerforeningen ingen indvendinger. 

 

Opfølgning på hul i græs ved sti ud for Trankærgårdsvej 60 

Peter har fyldt hullet op. 

 

Ad. 7 Snerydning 

Intet at berette. 

  

Ad. 8 Kommende møder 

Onsdag d. 6. oktober - 2010 kl. 19.30 hos Helle. 
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Ad. 13 Eventuelt 

- 

 

 


