
                                                           
                                                                       
 
                                                                      
 

Møde  Torsdag den 22. august 2019 
Afholdt hos Mads 
Deltagere  Bestyrelsens medlemmer og suppleant Vibeke 
Fraværende  Thomas 

 
 
Udsendt dagsorden 
 

1. Rundgang i området  
2. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
3. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 14/5-2019 
4. Generalforsamlingen 2019 

• Bomme; kontakt til Falck 
• indkøb og opsætning af bænke 

5. Faglige områder: 
• Kassereren 
• Grønne områder 
• Veje. Stier, skilte 
• Snerydning  

6. Hjemmesiden 
7. Kommende mødedage 

• Mandag den 21/10 kl. 18.00 v. Thomas  
• Tirsdag den 10/12 kl. 18.00 v. Anders inkl.. suppleant 
• Onsdag den 29/1 kl. 18.00 v. Pia 

8. Eventuelt 
• Henvendelse om el-løbehjul – modtaget af Mads 

 
 
Referat 
 
Rundgang i området 
Bestyrelsen foretog cirka 1 times rundering i foreningens område med øje for græsslåning, 
træbeskæring, udskiftning af træer, asfalt reparationer m.m. 
 

 
Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
Ingen 
 
 
Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 14/5-2019 
Godkendt 



 
 

Generalforsamlingen 2019 – opfølgningsemner 
Bomme: Kontakt til Falck. Anders oplyste, at der intet nyt er i sagen om kontakten til Falck. 
Indkøb og opsætning af bænke. Bestyrelsen har indkøbt, monteret og olieret to nye bænke 
i området. Samtidig blev 1 eksisterende bænk repareret og olieret 

 
Faglige områder: 

 
Kassereren 

• Fakturaer til opkrævning af kontingent er omdelt. Betalingsfristen er 1/10-
2019. 

• Tina har skrevet til Nordea Bank vedr. fuldmagter og bedt dem kontakte for-
manden. Fuldmagterne til Djurslands Bank er på plads. 

 
Grønne områder 

• Æbletræer langs plænen ved Bocenter Tranbjerg hænger meget og gartneren har 
meddelt, at det er vanskeligt at slå græs. Træerne er plantet af Bocenter Tranbjerg 
selv tilbage i tid bevilliget af grundejerforeningen med den klausul, at centeret selv 
står for vedligeholdelsen. Anders kontakter centret. 

• Gartneren skal mindes om at udskifte 3 træer ved Teletubbies bakken. Anders kon-
takter gartneren. 

• Beskæringen af træer på opfordring fra ABF Blommehaven ifølge mødereferat af 
14/5-2019, skal meddeles gartneren. Anders aftaler beskæringen med gartneren og 
bestyrelsen er opmærksom på, at det vil udløse en opkrævning fra gartneren. 
Beskæringen indarbejdes i den fremtidige kontrakt med gartneren og indarbejdes 
samtidig i foreningens beskæringsplan. 

• Anette oplyste, at bestyrelsen i hendes forening, ABF Tingskoven, har taget godt 
imod opfordringen fra generalforsamlingen om at beskære egne træer og buske 
som ligger ud mod fælles græsarealer, så gartneren kan passe sit arbejde. På en 
arbejdslørdag for andelsbeboerne var bestyrelsen rundt og notere hvilke andelsha-
vere, der skulle mindes om at vedligeholde deres haver. 

 
Veje. Stier, skilte 

• Thomas har indhentet tilbud på plakater/områdeskilte, Det er vigtigt at skiltene er 
lysægte og UV-bestandig. Pia beder Thomas gå videre med opgaven. 

• Der skal foretages en del asfaltreparationer i foreningens område og flere af udbed-
ringer er steder, vi har udbedret tidligere. Pia kontakter firmaet. 

  
Snerydning  

• Thomas får info fra Peter om opgaven og udarbejder kontrakt med snerydder fir-
maet Den Gamle Gartners datter, hvis prisen for det kommende år er den samme. 

 
Hjemmesiden 

• Når arbejdet med asfaltudbedringer startes op, lægger Pia en besked på hjemmesi-
den til info. 

 



• Beskæringsplanen revideres af Tina. Hun sender den rundt på mail til bestyrelsen, 
før den lægges på hjemmesiden. 

 
Kommende mødedage 

Mandag den 21/10 kl. 18.00 v. Thomas  
Tirsdag den 10/12 kl. 18.00 v. Anders inkl.. suppleant 
Onsdag den 29/1 kl. 18.00 v. Pia 

 
Eventuelt 
Mads har modtaget en henvendelse fra Helle Magnusson om brug af el-løbehjul på sti-
erne. Mads har meddelt Helle, at hvis løbehjulet er lovligt, må det gerne køre på stierne og 
skal selvfølgelig overholde de almindelige færdselsregler. 
 
På næste møde opstartes planlægningen af den kommende generalforsamling. 
 
 
 


