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Dagsorden 
 

1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12/8 
3. Hjemmesiden(Jørgen) 
4. Kassereren (Tina) 
5. Grønne områder (Anders) 
6. Veje. Stier, skilte (Pia) 
7. Snerydning (Peter) 
8. Særskilte opsamlingspunkter fra Mads 
9. Kommende møder  
10. Eventuelt 

 
 

Referat 
 

1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
• Ingen bemærkninger 

 
2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12/8 

• Godkendt 

 
3. Hjemmesiden(Jørgen) 

• Jørgen har tilrettet diverse sider på hjemmesiden. 

 
4. Kassereren (Tina) 

• Blommehaven mangler, som de eneste, at betale kontingent. 

• Tina fremviste regnskab/budget pr. dags dato. 

• Sidste rate til betaling af grønne områder falder til betaling i løbet af den 
kommende uge 

Møde den: Mandag den 19. oktober 2015 kl. 18.00 

Afholdt hos: Jørgen – Trankær Vænge 144 

Inviterede: Bestyrelsens medlemmer + suppleant Ulla 

Afbud: Peter 
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• Placering af opsparing er ikke på plads. Det er faktisk svært at finde et pengeinstitut, 
som er interesseret i en forening med plus på kontoen som kunde. Santander Bank 

modtager kun private kunder og ikke foreninger. 
• Vi overfører penge fra Djurslands Bank til konto i Nordea Bank, så indestående begge 

steder er under kr. 750.000 og dermed er foreningen dækket af indskydergarantifonden. 
Jørgen sender oplysninger om reg.nr. og kontonummer i Nordea Bank til Tina, så der 
kan blive overført penge. 

 
5. Grønne områder (Anders) 

• Anette har fået en henvendelse om græskanter fra Andelsboligforeningen Tingskoven. De 
undrer sig over, at ”bondemanden” efterhånden har spist det meste af rabatten ned langs 
Trankærgårdsvej og at det giver ringe muligheder som fodgænger. 
Bestyrelsen besluttede, at Anders tager kontakt til kommunen. De ejer vejen og 
lastbilparkeringspladsen fra svinget og ned til Tingskov Allé. Grundejerforeningen har 
uofficielt påtaget sig at slå græs, snerydde og suge sand på vejstykket.  
Anette svarer Andelsboligforeningen Tingskoven. 

• Det pynter på området, at der nu er rettet kanter af og afløbsristene til overfladevand er 
frigjorte. 

• Træer, som enten var til gene for trafikken eller som ikke gav det rigtige helhedsindtyk, er 
blevet beskåret. 

• Vi afventer fortsat tilbud på nye pullerter og fodhegn. 

• Træet ved Teletubbies bakkerne, som blev nævnt på sidste møde, er formentlig gået helt 
ud. Anders taler med gartneren om det skal skiftes i år. 

• Valg af ny gartner for det kommende år (1 år) blev besluttet og Anders tager sig af 
kontrakten og afslag til de ansøgte. 

 
6. Veje. Stier, skilte (Pia) 

• Anette spurgte til Varmeværkets opgravning i asfalt i Andelsboligforeningen Tingskoven i 
forbindelse med konstatering af grønt vand. Bliver det noteret nogen steder, at Varmeværket 
har gravet i den asfalt grundejerforeningen har vedligeholdelsespligten for og burde 
Varmeværket ikke advisere grundejerforeningen, når gravning er nødvendigt? 
Debatten har været drøftet tidligere og Varmeværket har faktisk fuld ret til at grave op. Det 
kan selvfølgelig diskuteres om de ikke burde give besked, når arbejdet er udført – men vi 
kan som bestyrelse notere i bestyrelsesmødereferaterne, at Varmeværket i 2015 har gravet 
3 større asfaltfelter op i Andelsboligforeningen Tingskoven, hvis det senere skulle vise sig, at 
udførelsen af arbejdet giver problemer. 

• Jørgen rykker Bocenter Tranbjerg for svar vedr. bedre belægning til sti. 

• Vi har ikke hørt nyt fra Fællesrådet om evt. sti til skov. 

 
7. Snerydning (Peter) 

• Peter havde meldt afbud til mødet 

 
8. Særskilte opsamlingspunkter fra Mads 

• Anders har talt med Mads, der har rykket kommunen for behandling af tinglyste arealer. Vi 
afventer fortsat at høre fra dem. 

• Jørgen skifter områdeskiltene 

 
9. Kommende møder   

• 25. november 2015 kl. 18.00 v. Peter (Tina kan ikke denne dag) 

• 7. januar 2016 kl. 18.00 v. Pia 

• 30. januar 2016 afholdes julefrokost hos Jørgen kl. 18.00 
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10. Eventuelt 

• Intet 


