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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. februar 1998. 
 

 
Fraværende: Steen kom kl. 20.10. 
 
Ad. 1 Godkendelse af sidste mødereferat 

Kontingent fra Århus Kommune er indbetalt. 
 
Arnold udleverede udkast til brev til beboerne på Trankærgårdsvej. Brevet blev gennemgået 
og der blev tilføjet få rettelser. Brevet udsendes i sidste uge af februar, hvor der samtidig 
indkaldes til fællesmøde onsdag den 11. marts 1998 kl. 19.30 i fælleshuset.  
Sammen med brevet får de hver et sæt af vedtægterne. 
Luther sørger for udbringningen. 
 
Intet nyt om beplantningen på Trankærgårdsvej. Tages op igen på næste møde. 
 
Overdragelsesforretningen fra Preben Jensen blev ikke gennemført, da området ikke er 
ordentligt færdiggjort. Bl.a. skal der laves dræn på grænsen mellem parcellen og det grønne 
område mod syd, for at undgå, som det er nu, at vandet samles i en sø i baghaven. 
 
Ad. 2 Kontingent 

Luther rykker Knud Haugaard, Århus Kommune, for betaling af kr. 1.000,- som kommunen 
får pr. grundsalg. K.H. har givet mundtligt tilsagn om betaling. 
 
Ad. 3 Information af nye medlemmer af grundejerforeningen. 

Se under Ad. 1 
 
Ad. 4 Ændring af vedtægterne. 

Det blev aftalt, at vi hver især gennemgår vedtægterne for uhensigtsmæssigheder til næste 
møde. Ændringerne, og kun ændringerne, bliver udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
Første punkt er et forslag om oprettelse af en vejfond. 
 
Ad. 5 Snerydning. 

Med den smule sne vi har fået indtil videre, er det ikke værd at tale om . 
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Ad. 6 Eventuelt. 

Luther udleverede udkast til regnskab for perioden 1.7. - 31.12. 1997. 
 
Der er en mellemregning med den gamle grundejerforening på 5.622,00 kr., hvorfor Luther 
laver en opgørelse sammen med næste regning. Dvs. beløbet bliver modregnet, således at 
medlemmerne af den gamle forening har fået deres tilgodehavende. 
 
Der var debat om vedligeholdelse af de grønne områder, hvis vi stiller forslag om at få et 
tilbud på alle områderne. Dvs. et tilbud til de foreninger/storparceller som i dag selv sørger 
for vedligeholdelse. Formålet er naturligvis at kunne spare penge ved “stordrift”. 
 
Hans Jørgen har udleveret et digert værk om fartdæmpende foranstaltninger, som han har fået 
igennem Århus Kommune. Vi blev, næsten, enige om fartdæmpere af typen som opstilles 
forskudt fra begge sider af kantstenen mod midten af vejen, således at kun ét spor er farbart. 
Dette skulle gerne kunne dæmpe farten på især Trankærgårdsvej. Trankær Vænge bliver dog 
ikke glemt, da der ligeledes her findes bilister som ikke kender deres begrænsning. 
 
Hans Jørgen laver et konkret forslag, som kan sendes til Århus Kommune. 
 
 
 
Næste møde bliver onsdag den 11. marts 1998 kl. 19.00 i fælleshuset. Bemærk tidspunktet, da 
fællesmødet med nyindflytterne på Trankærgårdsvej er kl. 19.30. 
Luther køber øl/vand. 
 
 
 
Ole Christensen 
referent. 


