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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) Grønne områder 

a. Opfølgning ang. Beskæring af Hækkene ved Trankærgårdsvej 68 ud til 
stamvejen. 

b. Status gennemgangs sti til Tingskov Allé 

c. Status – Det skæve træ ved rundkørslen 

d. Status  -  Brænding af ukrudt Trankærgårdsvej 70-106 

e. Status – Beskæring af det sidste Pur  

5) Veje/stier/skilte 

a. Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

b. Områdeskilte – Hundeskilte fjernet. 

c. Status – Stoppet kloak ved Trankær Vænge 166 

d. Stensætning ved cykeloverkørsler (afventer økonomisk beslutning) 

6) Snerydning 

a. Gennemgang af området inden snerydningssæsonen starter 

7) Kommende møder 

Møde den: 27. september 2011 

Afholdt hos: Christina 

Til stede: Christina, Helle, Peter og Mads 

Afbud: Jørgen, Thomas 

Referent: Mads 
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8) Eventuelt 

a. Status - Affald på lastbilparkeringspladsen 

b. Opdatering af billeder på hjemmesiden 

c. Tinglysning af grønne arealer 
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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 

Kontingent indbetalinger fra parcelforeninger er begyndt at komme ind. 

 

Ad. 4 Grønne områder 

Opfølgning ang. Beskæring af Hækkene ved Trankærgårdsvej 68 ud til stamvejen 

Parcellen har fået et tilbud om at få træerne beskåret. Vi afventer at parcellen tager stilling 

til om de vil benytte sig af tilbuddet. 

 

Status gennemgangs sti til Tingskov Allé 

Intet nyt: Det ser stadig ikke ud til at stien bliver anvendt for tiden. 

 

Status - Det skæve træ ved rundkørslen 

Mads har spændt træet op, så det står lodret. Det er dog usikkert, hvor længe det skal 

være bundet, før det står stabilt. 

 

Status - Brænding af ukrudt Trankærgårdsvej 70-106 

Ved den efterfølgende brænding, er Trankærgårdsvej 70-106 medtaget som planlagt. 

 

Status - Beskæring af det sidste Pur 

Det sidste pur er blevet klippet i forbindelse med efterårsklipningen. 

 

Diverse 

Christina kontakter EV angående fjernelse af stolper ved træerne. 

 

Ad. 5 Veje/stier/skilte 

Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 
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Slaghul.dk har et billigt tilbud på varmede striber, men kan ikke lave buede. De buede 
stykker vil blive kantede med 10 cm. 

Gardensworks har givet et tilbud på malede striber. Thomas undersøger om Gardenworks 
opfylder kravene og evt. bestiller. 

Bestyrelsen er enig om at vi ikke ønsker kantede striber. Endelig afgørelse udestår. 

 
Områdeskilte - Hundeskilte fjernet 

De opsatte skilte ”hunde skal føres i snor” på områdeskiltene er 2 ud af 3 blevet fjernet. 

Det forsøges at sætte ét eller 2 nye hundeskilte fast med popnitter eller lignende. Jørgen 

sørger for skilte og Mads sætter op. 

 

Status - Stoppet kloak ved Trankær Vænge 

De 3 kloakker på stien er blevet suget af kloakservice. 

 

Stensætning ved cykeloverkørsler (afventer økonomisk beslutning) 

Afventer stadig økonomien afhængig af sne. 

 

Ad. 6 Snerydning 

Gennemgang af området inden snerydningssæsonen starter 

I forbindelse med generelforsamlingen blev det aftalt at området skulle gennemgås med 

snerydderen og interesserede borgere, for at få en dialog om hvor sneen kan lægges. Det 

blev afholdt mandag d. 26-09-2011 Der var en god dialog og bestyrelsen tror på at det 

giver en bedre forståelse for problematikken med snedepoter. Der blev forud for mødet 

udsendt ”indbydelse” til kontaktpersoner fra alle parceller og 5 parceller ønskede at 

deltage. 

 

Ad. 7 Kommende møder 

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30 hos Mads 

 

Ad. 8 Eventuelt 

Status - Affald på lastbilparkeringspladsen 

Der er intet nyt fra kommunen ang. ansvaret for rodet. Pladsen bliver pt. brugt til 

opmagasinering i forbindelse med kabellægning andetsteds i byen. Der er derudover 

kommet yderligt privat affald. 
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Mads følger op med kommunen. 

 

Opdatering af billeder på hjemmesiden  

Jørgen lægger dem på, hvis vi sender dem til ham. 

 

Tingslysning af grønne arealer  

Afventer stadig økonomisk bedre situation. 

 

 

 


