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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 2013 

b. Budget 2014 

4) Grønne områder 

a. Beskæring af træer mellem Tranegårdsparken og Rosenhaven 

b. Kommentar ang. uens beskæring af træer 

c. Reetablering af dødt træ 

d. Tinglysning af grønne arealer 

5) Veje/stier/skilte 

a. Forespørgsel af sti til ny skov 

b. Fornyelse af områdeskilte 

c. Reparation af revner i asfalt 

d. Byggerod (Profiber) på lastbilparkering 

e. Hærværk mod skraldespand 

6) Snerydning 

a. Evaluering af snerydning denne sæson 

Møde den: 29.januar 2014 

Afholdt hos: Christina 

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

Afbud: Pia 

Referent: Jørgen 
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b. Revurdering af retningslinjer for snerydning 

7) Kommende møder 

8) Generalforsamling 2014 

9) Evt. 

 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

Helle fremlagde regnskabet for 2013, som giver et større overskud end forventet. Dette 
skyldes især en mildere vinter end budgetteret. 

Budgettet for 2014 blev herefter gennemgået. Der vil fra bestyrelsens side ikke blive 
budgetteret med kontingent stigning i 2014. 

 

Ad. 4 Grønne områder 

Beskæring af træer mellem Tranegårdsparken og Rosenhaven 

Træerne er blevet beskåret. 

 

Kommentar ang. uens beskæring af træer 

Bestyrelsen har modtaget en kommentar omkring beskæringen af træerne mellem 
Tranegårdsparken og Rosenhaven. Da træerne er blevet beskåret kraftigt, er der pt. stor 
forskel på træernes udseende. Bestyrelsen er blevet spurgt om man ikke bør beskære alle 
træerne i området på samme tid, så man undgår det uens udseende. 

Det er bestyrelsens holdning at træer beskæres efter behov. Træer som står tæt på skel 
vil blive beskåret oftere. 

 

Reetablering af dødt træ 

Der er blevet plantet et nyt træ. 
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Tingslysning af grønne arealer  

Mads har tjekket tinglysningsdokumenterne. Efter at tinglysningen er blevet digital, er der 
ikke meget hjælp at hente fra de offentlige myndigheder. Hvis de sidste områder skal 
tinglyses korrekt, er det bestyrelsens holdning at der skal tages kontakt til en 
landinspektør. Mads undersøger hvad dette vil koste. 

 

Ad. 5 Veje/stier/skilte 

Forespørgsel af sti til ny skov 

Mads har rykket Tranbjerg Fællesråd, men har endnu ikke hørt fra dem. 

 

Fornyelse af områdeskilte 

Mads har bestilt nye rammer til områdeskiltene. Disse vil blive sat op til foråret. 

 

Revner i asfalt 

Intet nyt. 

 

Byggerod på lastbilparkeringen 

Bestyrelsen vil lave en oprydning til foråret. 

 

Hærværk mod skraldespand 

En skraldespand ved Skolestien var blevet påkørt og ødelagt. Kommunen har skiftet den. 

 

Ad. 6 Snerydning 

Evaluering af snerydning denne sæson 

Peter har pt. modtaget flere klager/kommentarer, nogle for at der bliver ryddet for meget 
og andre for at der bliver ryddet for lidt. Generelt er bestyrelsen pt. tilfreds med rydningen. 

Der har været lidt problemer mht. parkerede biler og snerydning. Biler som er parkeret på 
vejene kan gøre at snerydderen ikke kan komme forbi, og derved ikke rydde vejene. Når 
der er snefald opfordres der til at biler ikke parkeres på vejene, men i parkeringsbåsene.  
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Revurdering af retningslinjer for snerydning 

Mads har lavet et oplæg omkring mindre ændringer af snerydningspolitikken. Disse blev 
diskuteret og der var mindre justeringer. Mads skriver justeringerne ind til næste møde, 
hvor punktet vil blive taget op igen. 

 

Ad 7 Kommende møder 

Næste møde: Onsdag d. 26 februar kl. 19:30 hos Helle 

 

Ad 8 Generalforsamling 2014 

Generalforsamlingen i 2014 vil blive afholdt d. 2. april kl. 19:00. 

Jørgen bestiller BoCenterets kantine og laver indbydelser. 

 

Ad 9 Evt 

- 

 


