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Udsendt dagsorden 
1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6/10-2016 
3. Nyt fra Formanden (Bent) 

- Tranbjerg Fællesråd 
- Planlægning af møde med Aarhus Kommune 
- Ændring af ejerforhold på matrikler 

4. Grønne områder (Anders) 
5. Veje. Stier, skilte (Pia) 
6. Kassereren (Tina) 
7. Hjemmesiden (Pia) 
8. Snerydning (Peter) 
9. Kommende møder  

• Tirsdag den 6/12 kl. 18.00 v. Anette (Afbud Tina) 
• Onsdag den 4/1 kl. 18.00 v. Bent – incl. suppleant 

10. Julefrokost 
• Lørdag den 28. januar 2017 

11. Eventuelt 

Referat 
Ad.1 Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
Ingen 

Ad.2 Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6/10-2016 
Godkendt 

Ad.3 Nyt fra Formanden (Bent) 
• Intet relevant nyt om Tranbjerg Fællesråd 
• Det er vanskeligt at planlægge et møde med Aarhus Kommune, da vores spørgsmål vedrø-

rer flere afdelinger/centre i kommunen. Bestyrelsen tilsluttede sig Bent forslag om, at vi prø-
ver at starte et sted og inviterer en afdeling i første omgang. Bestyrelsens spørgsmål til 
kommunen er oplistet sidst i dette referat. 

Møde Mandag den 7. november 2016

Afholdt hos Tina

Deltagere Bestyrelsens medlemmer

Fraværende Peter 



• Intet nyt i forhold til ændring af ejerforhold på matrikler. 

Ad.4 Grønne områder (Anders) 
Gartneren har fjernet de visnede træer og håber at kunne plante nye inden vinteren sætter for hårdt ind. 
Gartneren har renset kantsten, hvor grundejerforeningens område grænser op mod Skolestien og Kirkestien.  
Ny kontrakt med gartner Vestervig 1/1-2017. Anders arbejder på udkast til underskrivning. 
Waoo TV og Fibernet har gravet et hul mellem Trankær Vænge 143 og stamvejen og det har været der læn-
ge. Anders holder øje med, at hullet bliver lukket. 
Det er pt. ikke suget kloakker. Anders foreslog sugning af samtlige kloakker i grundejerforeningen over år – 
også i vængerne. Anders indhenter tilbud. 
Asfaltkraverne ved kloakkerne er kontrolleret og godkendt. 
De to asfalthuller i Andelsboligforeningen Tingskoven er kontrolleret og godkendt. 
Bent følger op på om nabohjælpskilt i ABF Rosenhaven er flyttet til rette sted. 

Ad.5 Veje. Stier, skilte (Pia) 
http://www.givetpraj.dk/  er sendt eller vil blive sendt på følgende: 

• Foto af kloak på lastbil-parkeringsplads, Trankærgårdsvej 
• Foto af træer/buske som ønskes beskåret omkring lastbil-parkeringsplads, Trankærgårdsvej 
• Foto af græs ved fortov og kanter Kirkestien og Skolestien 
• Foto af brønddæksel som ligger for højt på fortov bag Skolevænget 13 

Pia indhenter tilbud på, hvad prisen vil være for asfaltering af grundejerforeningens område på 15.000 m² 
(minus det allerede nyasfalterede område) - og gerne en kvadratmeterpris som ligger ud i fremtiden – med 
henblik på at kunne kontrollere, om foreningens vejfondopsparing er tilstækkelig i årene frem. 

Ad.6 Kassereren (Tina) 
Tina og Bent har holdt møde Nordea Bank 26/10.2016 om evt. investering af midler for grundejerforeningen 
og banken har efterfølgende sendt et resumé af mødet. Djurslands Bank har sendt et oplæg. Afhængig af 
bestyrelsens beslutning, kan et møde med Djurslands Bank komme på tale. Bestyrelsen havde en drøftelse 
af kommende udgifter og indtægter i foreningen, for at danne sig et overblik over, hvilket beløb som kan in-
vesteres. Der var enighed om, at den endelige stillingtagen til, om foreningen skal investere eller ej, vedta-
ges på en generalforsamling. Tina fik til opgave, at formulere et forslag til bestyrelsesmødet 4/1-2017. 

Ad.7 Hjemmesiden (Pia) 
Pia fremviste den nye hjemmeside. Det blev foreslået, at hjemmesidens forside sættes op til at være en side 
med levende teasers med seneste nyheder fra bestyrelsen, Fællesrådet og gerne suppleret med fotos. Det 
blev aftalt, at den nye hjemmeside lægges op med det samme og at Anette og Anders ved lejlighed introdu-
ceres til brugen af siden som redaktører. Det er vigtigt, at hjemmesiden fremstå ajour. 

Ad.8 Snerydning (Peter) 
Intet nyt 

Ad. 9 Kommende møder 
• Tirsdag den 6/12 kl. 18.00 v. Anette (Afbud Tina) 
• Onsdag den 4/1 kl. 18.00 v. Bent – incl. suppleant 

http://www.givetpraj.dk/


• Torsdag den 2/2 eller 9/2 kl. 18.00 v. Peter 
Ad. 10 Julefrokost 
Det blev aftalt, at alle lægger hovedet i blød til næste bestyrelsesmøde om muligheden for en anderledes 
julefrokost. 
Anders tilbød samtidig, at julefrokosten kunne holdes hos ham. 

Ad.11 Eventuelt 
• Anette blev ringet op af en lejer fra ældreboligerne ”Tranebo”, der ikke har adgang til en computer og 

gerne vil have regnskabet og referatet fra årets generalforsamling. Anette sørger for at lægge en 
papirkopi i brevsprækken. 

• Forslag til dato for næste generalforsamling: mandag den 13. marts 2017. 

Ad.3 - Spørgsmål til bestyrelsens møde med Aarhus Kommune 

• Stien bag Tranbjerg Bocenter 
• Vildtvoksende område ved Trankær Vænge 
• Ukrudt mellem fortovfliser og ved kanter Kirkestien/Skolestien 
• Landmand sår ud i rabatten Trankærgårdsvej 
• Tingskov Alle beplantning langs rabat ved Vandværket 
• Trampestien over til den nye skov 
• Suget sand på vejene efter vinteren – hvordan bedst bortskaffelse 


