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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. Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

6) Veje/stier/skilte 

a. Status på reetablering efter kloakarbejde ved bunden af Skolestien (ud for 
Trankærgårdsvej 46) 

b. Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

c. Diskussion af sti til Tingskov allé 

7) Snerydning 

a. Ansvar for snerydning 

8) Kommende møder 

9) Eventuelt 

a. Udbrændt bil på lastbilparkeringspladsen 

b. Tinglysning af grønt areal mellem lastbilparkering og Trankærgårdsvej 

Møde den: 5. januar 2011 

Afholdt hos: Thomas 

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

Afbud: Christina 

Referent: Jørgen 
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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 

Det endelige budget for 2011 blev gennemgået og finjusteret. 

Regnskabet  for 2010 blev gennemgået. Afhængig af sne situationen kan driftskontoen 
risikere at gå i minus inden næste kontingentbetaling. Flere forskellige løsninger blev 
drøftet men der gøres ikke noget før problemet opstår. 

 

Ad. 4 Diverse orienteringer 

- 

Ad. 5 Grønne områder 

Opfølgning ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

Det blev besluttet ikke at gøre noget før til foråret. 

 

Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

De døde træer vil blive fældet til foråret. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Status på reetablering efter kloakarbejde ved bunden af Skolestien (ud for 
Trankærgårdsvej 46) 

Pga. af den tidlige vinter nåede kloakfirmaet ikke at reetablere hele området. Mads har 
aftalt at vi selv sår græs og retter det påkørte hegn til foråret mod et nedslag i prisen. 

 

Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

Intet nyt. 

 

Diskussion af sti til Tingskov allé 

Der har været en dialog i gang med de berørte beboere, og bestyrelsen betragter sagen 
som lukket. 



Grundejerforeningen 

Trankær 
Af 7. maj 1997 

 

 

Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: www.trankaer.dkwww.trankaer.dkwww.trankaer.dkwww.trankaer.dk    
Side 3 af 3 

 

Ad. 7 Snerydning 

Der er blevet kæmpet med isglatte veje og stier, og mangel på salt. Situationen ser dog pt. 
bedre ud. Der er forsøgt at minimere brugen af grus for at skåne vores kloakker. 

Der er blevet anmeldt en del materielle skader i forbindelse med snerydningen. Peter har 
videregivet disse til vores snerydder. 

Generelt kan siges at posten har været tilfreds med rydningen i området, dog har der igen 
i år været problemer med nogle af de små stik stier som ikke bliver ryddet af 
grundejerforeningen. 

Der blev rejst et spørgsmål omkring tidsforbruget mht. rydning af stierne. Peter kontakter 
vores snerydder. 

Peter bestiller sugning af vejene til April. 

 

Ansvar 

Det har været rejst et spørgsmål omkring ansvar i forbindelse med faldskader på vores 
veje og stier. Helle og Mads undersøger reglerne for dette. 

  

Ad. 8 Kommende møder 

Lørdag d. 29. januar - 2011 hos Christina (julefrokost) 

Onsdag d. 16. februar - 2011 kl. 19.30 hos Jørgen. 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Udbrændt bil på lastbilparkeringspladsen 

Thomas kontakter kommunen mht. fjernelse af den udbrændte bil. 

 

Tinglysning af grønt areal mellem lastbilparkering og Trankærgårdsvej 

Mads har skrevet til tinglysningskontoret vedrørende vores grønne områder. Der afventes 
svar.  

 


