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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Rundgang i området (Nord) 

3) Godkendelse af sidste mødereferat 

4) Orientering fra kassereren 

5) Grønne områder 

a. Beskæring af træer mellem Tranegårdsparken og Rosenhaven 

b. Reetablering af dødt træ 

c. Status vedr. sneskader på græs 

6) Veje/stier/skilte 

a. Forespørgsel om sti til ”ny skov” 

b. Status vedr. kloakdæksel på Skolestien 

c. Status vedr. fornyelse af områdeskilte 

d. Revner i asfalt 

7) Snerydning 

a. Valg af leverandør til kommende sæson 

8) Kommende møder 

9) Evt. 

a. Tinglysning af grønne arealer. 

Møde den: 28.august 2013 

Afholdt hos: Jørgen 

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

Afbud: Pia 

Referent: Jørgen 
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b. Affald på lastbilparkeringen 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Rundgang i området 

Området blev gennemgået i nord. Bemærkninger ses under ad. 5 og ad. 6 

 

Ad. 3 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 4 Orientering fra kassereren 

Årets sidste opkrævninger er sendt ud.  

Højrentekontoen (vejfonden) udløber i år. Helle har fået et tilbud fra Djursland Bank som 
svarer til det nuværende. Det var ikke muligt at få hævet renten. 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Beskæring af træer mellem Tranegårdsparken og Rosenhaven 

Christina har snakket med gartneren omkring beskæring af træerne mellem 
Tranegårdsparken og Rosenhaven. Det vil kunne gøres på 5 – 6 arbejdstimer og det blev 
vedtaget at få det gjort. Samtidig fjernes de døde træer i Kirsebærhaven. 

 

Reetablering af dødt træ 

Det døde træ ved Skolestien vil blive fjernet og erstattet med et nyt. Christina kontakter 
gartneren vedr. dette. 

 

Status vedr. sneskader på græs 

Et enkelt sted er der en sneskade på græsset. Pia vil udjævne. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Forespørgsel om sti til ”ny skov” 
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Bestyrelsen har fået en forespørgsel om sti til ”den nye skov” Argumentet er at der ellers 
vil blive en ”ulovlig” sti til skoven lige ud for stamvejen. Mads vil spørge Tranbjerg 
fællesråd.  

Status vedr. kloakdæksel på Skolestien 

Peter har lavet kloakdækslet så det ikke længere stikker op over stien. 

 

Status vedr. fornyelse af områdeskilte 

Mads undersøger om vi kan få et bedre skiltesystem til fornuftig pris, så det er nemmere at 
skifte områdeskiltene. 

 

Revner i asfalt 

Under rundgangen konstateres rigtigt mange revner i vores asfalt. Pia undersøger med 
kommunen om de kan rådgive os, hvordan vi bedst holder vores veje og evt. give pris på 
vedligehold. Derudover spørger Pia om kommunen kan levere striber, når de skal fornyes. 

 

Ad. 7 Snerydning 

Valg af leverandør til kommende sæson 

Bestyrelsen har valgt ”Den Gamle Gartners Datter” som snerydder i den kommende 
sæson. Valget skyldes prisen. 

 

Ad. 8 Kommende møder 

2. oktober kl. 19:30 hos Pia  

 

Ad. 9 Eventuelt 

Tingslysning af grønne arealer  

Intet nyt. 

 

Affald på lastbilparkeringen 

Peter har ryddet op på parkeringspladsen. 

Der har stået en container på pladsen som folk har brugt til affald. Da containeren blev 
hentet, tømte de den på pladsen.  

Nu er pladsen brugt som opmagasinering af Profiber. Håbet er at de rydder op når de er 
færdige. Mads vil gøre kommunen opmærksom på problemet. 


