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Dagsorden: 
 
1) Rundgang i området 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Godkendelse af sidste mødereferat 

4) Orientering fra kassereren 

a. Status overdragelse af bankadgang, postkasse mv. 

5) Grønne områder 

a. Status Tinglysning af grønne arealer 

b. Evaluering af gartnerens arbejde 

c. Beskæring af træer ved Trankærgårdsvej 66 

d. Affald på græs ved Trankærvænge 14-16 

6) Veje/stier/skilte 

a. Status forespørgsel af sti til ny skov 

b. Reparation af revner i asfalt 

c. Fodhegn ved Trankærvænge 

7) Snerydning 

8) Kommende møder 

9) Evt. 

 
 

Møde den: 30. juni 2014 

Afholdt hos: Pia 

Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette  

Fraværende:  

Referent: Anette  
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1. Rundgang i området 
Bestyrelsen indledte mødet med en runde i området og vejret var godt. 

• De største stamtræer på Trankærgårdsvej-stammen skal beskæres samt træerne 
ned mod busholdeplads 4A. Christina indhenter tilbud 

• Kvaliteten af græsslåningen vurderes ikke i top. Tørt afklippet græs ligger i totter på 
plænerne og skal nævnes overfor gartner ved lejlighed. 

• Gartners afbrænding af græs- og flisekanter er kommet lige lovlig tæt på. Nævnes 
ligeledes ved lejlighed. Er bestilt til at tage kanterne 4 gange om året.  

• 5 træer er vokset ”skæve” og vi foretager os ikke noget lige pt. 

• Nyplantet træ fra efteråret 2013 ved teletubbiesbakken virker meget tør og synes af 
en anden sort end de andre træer. Nævnes ved lejlighed overfor gartner. 

• Vurderede asfaltbelægningen i de fleste af vængerne 
• Fodhegn etableres ved stien ved siden af andelsboligforeningen Tingskoven. 

 
2. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt 
 
4. Orientering fra kassereren 
Jørgen har endnu ikke fået adgang til konti i banken – ligeledes den digitale postkasse. 
Overdragelse af selve kassererrollen er sket. 
 
 
 
5. Grønne områder 
Tinglysning af matrikler: Mads har ikke foretaget sig noget siden sidst. 
Pia nævnte, at hun privat har modtaget en skrivelse fra Aarhus Kommune, som oplyser at 
de er i gang med en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet og at hun bor tæt på 
vandværkets boringer (http://gis.aarhus.dk)  
Affald smidt udenfor andelsbolig Trankær Vænge 16: Anette har talt med ejeren og 
affaldet er fjernet. 
 
6. Veje/stier/skilte 
Ekstra sti: Mads har rykket formanden for Fællesrådet for et svar om en sti til den nye skov 
fra Tingskov Alle. Der er helt sikkert et behov, men det er tvivlsomt om det er et problem, 
at stien ligger ud til den trafikerede vej. Mads afventer svar. 
Reparation af revnet asfalt: Max. beløb blev aftalt til 100.000 kr. ex. moms (meterpris 21 
kr. ex. moms). Pia aftaler med entreprenør, at han tager kontakt til hende, når han er nået 
grænsen for de 100.000 kr. og at hun kan sige ”go” til at han laver resten op til 125.000 kr. 
Arbejdet må gerne sættes i gang snarest på grund af det tørre vejr. 
Fodhegn ved Trankær Vænge: Aftalt at etablere 6 meter fodhegn i stedet for de sten, som 
ligger der i dag. Det giver stadig boligejeren mulighed for at komme rundt med 
haveredskaber og gartneren kan komme omkring og klippe græs. 
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7. Snerydning 
Intet nyt 
 
8. Kommende møder 
Helst ulige uger ifølge ønske fra Jørgen 
Tirsdag den 12. august 2014 kl. 19.30 v. Mads 
Onsdag den 17. september 2014 kl. 19.30 v. Peter 
 
9. Eventuelt 
Intet  
 
 


