
 
 

6. februar 1907 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 1.4.98. 
 
Fraværende: Steen Nielsen og Jørgen Storgaard. 
 
 
 
Ad. 1 Godkendelse af sidste mødereferat. 
Der mangler stadig at blive udsendt opkrævning for første kvartal af 1998. Luther sørger for 
udsendelse i løbet af uge 15. 
 
Mht. beplantning på Trankærgårdsvej var Arnold af den mening, at grundejerforeningen bør 
blande sig uden om, da han mener der er tvivl om præcist hvor skel er i forhold til den sidst 
opsatte busk. 
Resten af de tilstedeværende kunne ikke tilslutte sig denne holdning, da vi i det første tilfælde 
af problemer med hæk/skel var meget konsekvente. Vi bør stå fast på vores nuværende 
holdning, da andre ellers får samme idé. 
Efter en mindre diskussion omkring placering af skel og hæk ved den pågældende bolig, blev 
bestyrelsen enige om, at Arnold tager kontakt til pågældende for at få flyttet/fjernet hækken. 
 
 
Ad. 2 Grønne områder - tilbud fra Buus. 
Der er p.t.. ikke kommet et skriftligt tilbud på de grønne områder, men Arnold kontakte inden 
møde Buus telefonisk og fik oplyst tilbudsprisen: 106.610 (ekskl. moms) !!!! Buus er dyr - 
meget dyr, og lettere chokeret blev der temmelig hurtigt enighed om, at der skal indhentes 
tilbud fra andre. 
Hans Jørgen tager kontakt til Nygaard for at få et tilbud. 
 
 
Ad. 3 Generalforsamling. 
På sidste møde havde det været på tale om at der i stedet for kvartårligt kontingent skulle 
opkræves halvårligt. Forslaget bliver dog ikke fremsat på nuværende tidspunkt, da vi med 
hensyntagen til betalingen for vedligeholdelse af de grønne områder, ikke p.t.. har et rimeligt 
overblik over de fremtidige omkostninger. Her tænkes der især på snerydning, som kan blive 
en stor post, hvis vi får en “rigtig” vinter - dvs. det modsatte af den netop overståede. 
 
Der bliver til gengæld fremsat forslag om oprettelse af en vejfond. 
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Generalforsamlingen bliver i år afholdt den 20. maj 1998 kl. 19.30 i Sognegården. Hvis 
Arnolds udregninger holder stik, er der hverken europacup kampe eller lignende denne aften. 
Ole laver indkaldelse. Der skal samtidig være mulighed for at tilmelde sig til et lettere 
traktement efter generalforsamlingen. Sidste tilmelding er den 13. maj 1998. 
 
 
Ad. 4 Vejchikane. 
Hans Jørgen har siden sidste møde udarbejdet et forslag til vejchikane - i første omgang til 
Trankærgårdsvej, men Trankær Vænge bliver ikke glemt. Med i forslaget er også opsætning 
af skilte med påbudt maksimal hastighed. Denne er foreslået til 30 km/t. 
Samtidig skal det tages med, om det kan lade sig gøre at få et ekstra skilt ved indkørslen til 
Trankærgårdsvej. Dette skal henvise til Trankær Vænge og opsættes, med en anden 
baggrundsfarve, under skiltet til Trankærgårdsvej. 
 
Aftalt at Hans Jørgen kontakter Århus Kommunes Vejkontor med forslaget. 
 
 
Ad. 5 Eventuelt. 
Ingen punkter. 
 
Næste møde afholdes den 6. maj 1998 kl. 19.30 hos Steen. 
 
 
 
Ole Christensen 
referent 


