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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 

a. Regnskab  

4) Grønne områder 

a. kontrakt med ”Den Gamle Gartners Datter” 

b. Klipning af læhegn mellem sportsplads og BoCenteret 

5) Veje/stier/skilte 

a. Evaluering af fodhegn ved cykeloverkørsler  

6) Snerydning 

a. Fejning af veje  

7) Generalforsamling 2013 

a. Praktiske opgaver 

b. Kandidat til bestyrelsen 

c. Intern revisor 

8) Kommende møder 

9) Eventuelt 

a. Opdatering af billeder på hjemmesiden 

Møde den: 4.marts 2013 

Afholdt hos: Christina 

Til stede: Pia, Helle, Christina og Jørgen 

Afbud: Peter 

Referent: Jørgen 
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b. Tinglysning af grønne arealer 

c. Henvendelse vedr. søen ved Trankærgårdsvej 137-153 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

Helle har modtaget det endelige regnskab fra revisoren. Regnskabet blev gennemgået 
sammen med revisorens kommentarer. 

 

Ad. 4 Grønne områder 

Kontrakt med ”Den Gamle Gartners Datter” 

Kontrakten er endnu ikke underskrevet, men vil blive det snarest. 

 

Klipning af læhegn mellem sportsplads og BoCenteret 

Pia afventer svar fra kommunen.  
 

Ad. 5 Veje/stier/skilte 

Evaluering af fodhegn ved cykeloverkørsler 

Pia bestiller forlængelse af fodhegnet på den vestlige side. 

 

Ad. 6 Snerydning 

Fejning af veje 

Peter har bestilt sugning/fejning af vejene omkring 1. april. 

 

Ad. 7 Generalforsamling 2013 

Praktiske opgaver 

Generalforsamlingen 2013 er fastsat til d. 10. april 2013.  

Jørgen har lavet indbydelser og bestilt BoCenterets fællesrum. 
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Helle samler mødeindkaldelsen sammen med budget og regnskabet, og deler disse ud. 

Pia bager kage og bestilling af smørrebrød, øl og vand aftales pr. mail op til 
generalforsamlingen. BoCenteret giver kaffen. 

 

Kandidat til bestyrelsen 

Jørgen kontakter kandidaten til bestyrelsen, og Helle kontakter vores interne revisor 
Thomas Bo Birch for at høre om han er villig til genvalg.  

 

Ad. 8 Kommende møder 

Aftales efter generalforsamlingen. 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Opdatering af billeder på hjemmesiden  

Jørgen har endnu ikke lagt de nye billeder på hjemmesiden, men gør det inden 

generalforsamlingen. 

 

Tingslysning af grønne arealer  

Intet nyt. 

 

Henvendelse vedr. søen ved Trankærgårdsvej 137-153 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra lederen af fritidsordningen ved centeret ang. 
søen ved Trankærgårdsvej 137 – 153. 

Der blev forespurgt omkring muligheden for at indhegne søen da de har oplevet situationer 
hvor deres børn har leget og efterfølgende gået igennem isen på søen. 

Da søen er en del af Parcelforeningen Trankærgårdsvej 137 – 153 har bestyrelsen sendt 
henvendelsen videre til Parcelforeningen. 

Der var enighed om at tilbyde økonomisk hjælp hvis Parcelforeningen valgte at sætte hegn 
omkring søen. 

 


