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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 

c. Hundeposer 

6) Veje/stier/skilte 

a. Status på reetablering efter kloakarbejde ved bunden af skolestien 

b. Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

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 

c. Generalforsamling 

Møde den: 16. februar 2011 

Afholdt hos: Jørgen 

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 

Regnskabet for 2010 er sendt til revisoren. Helle er ved at indhente tilbud fra andre 
revisorer for at tjekke prislejet for revisor ydelser. 

 

Ad. 4 Diverse orienteringer 

Der er ingen fra bestyrelsen som kan deltage i Tranbjerg fællesråds generalforsamling d. 
23. februar. 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Opfølgning ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

Træerne langs stien mellem Blommehaven og Ejerlauget er blevet beskåret. De 
grundejere som mangler at få klippet deres plantebælte vil først blive kontaktet til foråret. 

 

Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

Venter på foråret. 

 

Hundeposer 

Jørgen kontakter Ole for at høre om vi har flere hundeposer eller om der skal bestilles 
nogle nye. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Status på reetablering efter kloakarbejde ved bunden af Skolestien 

Venter på foråret. 

 

Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

Det blev besluttet at få Christina til at kontakte BoCenteret for at høre hvad tidshorisonten 
er. 
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Ad. 7 Snerydning 

Der er generelt tilfredshed med snerydningen i år. Peter overvejer at tilmelde sig 
snerydderens SMS service for at få fuld overblik over hvornår der bliver kørt. Det 
overvejes at anskaffe en billig mobil telefon til denne service. 

Peter har bestilt sugning af vejene som vil ske i uge 15. 

 

Ansvar 

Der har været rejst spørgsmål omkring ansvar for snerydning eller manglende snerydning i 
forbindelse med faldskader  Der er især tvivl om hvem der har ansvaret for stamvejen og 
alle stierne. Thomas undersøger reglerne for dette. 

  

Ad. 8 Kommende møder 

Onsdag d. 23. marts - 2011 kl. 19.30 hos Mads. 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Udbrændt bil på lastbilparkeringspladsen 

Bilen er fjernet. 

 

Tinglysning af grønt areal mellem lastbilparkering og Trankærgårdsvej 

Thomas og Helle har tjekket www.OIS.dk for at finde ud af hvem der er tinglyst som ejer 
af de forskellige fællesområder. 

Preben Jensen står stadigvæk som ejer af flere grønne områder, ligesom der er flere 
områder hvor Århus kommune står som ejer. Samtidig har der været områder hvor det 
ikke har været muligt at finde matrikel nummeret. Mads vil prøve at fremskaffe de 
manglende matrikel numre. 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen forsøges afholdt tirsdag d. 10. maj kl. 19. Jørgen kontakter 
BoCenteret for at se om det er ledigt, og Ole som har indvilliget i at være dirigent. 

Mads laver udkast til formandens beretning. 

Alle fra bestyrelsen som er på valg genopstiller. 

 

 


