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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Konstituering af bestyrelsen 

3) Godkendelse af sidste mødereferat 

4) Opfølgning på generalforsamling 2012 

5) Overdragelse af hverv fra tidligere medlem Thomas 

6) Orientering fra kassereren 

7) Grønne områder 

a. Status på det oprettede træ ved rundkørslen 

b. Status på fjernelse af stolper  

8) Veje/stier/skilte 

a. Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

b. Status – hundeskilte 

c. Stensætning ved cykeloverkørsler  

d. Videregivelse af klage over cyklister på sti ved Center Syd 

e. Skraldespande i området - mulighed for låg 

f. Hul i vejen ved Æblehaven 

9) Snerydning 

a. Revidering af snerydningspolitik 

Møde den: 12. april 2012 

Afholdt hos: Mads 

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

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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10) Kommende møder 

a. Evt. rundtur i området 

11) Eventuelt 

a. Status omkring affald på lastbilparkeringspladsen 

b. Opdatering af billeder på hjemmesiden 

c. Tinglysning af grønne arealer 

 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen blev konstitueret som følger: 
 
Mads Sand  - Formand 
Helle Magnusson - Kasserer 
Pia Binderup - Bestyrelsesmedlem (Veje / Stier / Skilte) 
Jørgen Rasmussen - Sekretær (Hjemmeside) 
Peter Pagh  - Bestyrelsesmedlem (Snerydning) 
Christina Pedersen - Bestyrelsesmedlem (Grønne områder) 
 

Ad. 3 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 4 Opfølgning på generalforsamling 2012 

Få fremmødte medlemmer, men ellers gik det godt. Bestyrelsen skal have en dirigent 
kandidat næste år. 

 

Ad. 5 Overdragelse af hverv fra tidligere medlem Thomas 

Thomas overdrog de endnu ikke lukkede opgaver, samt diverse kort og dokumenter til Pia. 

 

Ad. 6 Orientering fra kassereren 

Helle har runddelt grundejerforenings opkrævning til de forskellige parcel/andels 
foreninger.  

Nordea sagen er blevet lukket, da der nu er blevet tilskrevet renter på vejfond kontoen. 



Grundejerforeningen 

Trankær 
Af 7. maj 1997 

 

 

Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: www.trankaer.dkwww.trankaer.dkwww.trankaer.dkwww.trankaer.dk    
Side 3 af 4 

 

Ad. 7 Grønne områder 

Status på det oprettede træ ved rundkørslen 

Træet står stadigvæk fint men vil forblive opbundet til jorden er mere fast. 

 

Status på fjernelse af stolper 

E.V. vil tjekke stolperne ved træerne i uge 16 hvor der slås græs i området. 

 

Kommunen havde lagt et par bunker jord/græs ved cykelovergangen på stamvejen. 
Bunkerne blev fjernet før bestyrelsen nåede at kontakte kommunen. 

 

Ad. 8 Veje/stier/skilte 

Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

Thomas har bestilt anlæggelse af midterstriber i svinget på stamvejen og svinget på 
Trankær Vænge. Det vil blive udfør når natte temperaturen er over 5 grader. 

 
Status - hundeskilte 

Mads har nittet et hundeskilt fast i områdeskiltet ved Skolestien. Hvis dette bliver siddende 

vil der også nittes et hundeskilt i de to andre områdeskilte. 

 

Stensætning ved cykeloverkørsler 

På generalforsamlingen var der blandede meninger omkring anlæggelsen af en fast 
stensætning ved cykelovergangen. Bestyrelsen vil overveje hvad der skal ske på næste 
bestyrelsesmøde hvor der startes med en rundtur i området. 

 

Videregivelse af klage over cyklister på sti ved Center Syd 

Mads sender klagen videre til Tranbjerg fællesråd, da den pågældende sti er uden for 

grundejerforeningens område. 

 

Skraldespande i området - mulighed for låg 

På generalforsamlingen blev der fremlagt et ønske omkring muligheden for at få låg på 
kommunens skraldespande som er opsat på grundejerforeningens område. Pia kontakter 
kommunen for at høre om det er muligt. 
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Hul i vejen ved Æblehaven 

På generalforsamlingen blev bestyrelsen gjort opmærksom på at der var et hul i vejen ved 
Æblehaven. Peter har bestilt fyldning af hullet. 

 

 

Ad. 9 Snerydning 

Revidering af snerydningspolitik 

Thomas har lavet et oplæg som beskriver snerydningspolitikken. Det blev besluttet at 
vente til senere på året med færdiggørelsen. 

 

Ad. 10 Kommende møder 

Tirsdag d. 22. maj kl. 19.30 hos Christina 

 

Ad. 11 Eventuelt 

Status omkring affald på lastbilparkeringspladsen 

Peter kontakter GW for at få den sidste bunke sand spredt ud på parkeringspladsen. 

 

Opdatering af billeder på hjemmesiden  

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

 

Tingslysning af grønne arealer  

Afventer stadig økonomisk bedre situation. 

 

Frivillig oprydning i området 

Der er en venlig sjæl som ugentligt går rundt i området og fjerner skrald. Det blev besluttet 
at invitere hende med til næste generalforsamling med henblik på at takke hende. 

 

 


