
 
 

17. marts 1999 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 1999. 
 
Fraværende: Hans Jørgen og Jørgen. 
 
Ad. 1 Godkendelse af sidste mødereferat. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad. 2 Svar fra Århus Kommune ang. vand i haver. 
Der er kommet svar fra Århus Kommune, dateret den 24.02.99, som oplyser, at sagen er sendt 
i Juridisk Afdeling til vurdering. Der kommer svar snarest muligt. (I korte træk drejer sagen 
sig om at Århus Kommune har frigivet garantisummen overfor Preben Jensen, hvilket har 
medført, at Grundejerforeningen har svært ved at få ordnet problemerne vedr. dræn/vand i 
haverne.) 
 
Ad. 3 Vejbump. 
Da Hans Jørgen er bortrejst udsættes punktet til næste møde, da der ikke er tale om en 
hastesag. 
 
Lidt udenfor punktet er det aftalt, at diverse opkørsler på Trankærgårdsvej bliver belagt med 
brosten. Dette er efter aftale med beboerne i Storparcellerne. 
 
Ad. 4 Opkørt rabat. 
Entreprenøren, som har opkørt og ødelagt rabatten ved nybyggeriet bag Trankærgårdsvej, er 
kendt af Grundejerforeningen, og der forventes ingen problemer med udbedringen heraf. 
 
Ad. 5 Generalforsamling. 
Generalforsamlingen afholdes den 25. maj 1999, medmindre vi ikke kan leje Sognegården. 
Efter de planer omkring fodboldarrangementer, som bestyrelsen er i besiddelse af, forventes 
dette ikke at blive et problem den pågældende dag. 
 
Udkast til regnskab for 1998 er modtaget fra revisoren og blev gennemgået. 
Rettelser/ændringer til enkelte punkter i regnskabet tager Hans Ole op overfor revisoren. 
 
Budgetforslaget blev gennemgået og tilrettet, så det er klar til udsendelse sammen med 
indkaldelsen og regnskabet. Indkaldelsen sendes ud i uge 17. 
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Ad. 6 Eventuelt. 
På forespørgsel fra Stens forening, om skiltning vedr. fartbegrænsning kan opsættes i 
storparcellerne på grundejerforeningens regning, må bestyrelsen sige nej. Det samme må 
siges om opsætning af et skilt ved indkørslen ved Trankærgårdsvej, som viser området i 
skitseform. Disse forespørgsler henvises til generalforsamlingen (som forslag), da bestyrelsen 
ikke har nogen planer i denne retning. Det blev her præsiceret, at det er en temmelig 
bekostelig affære. 
 
 
Næste møde afholdes hos Ole den 21. april 1999 kl. 19.30. 
 
 
Ole Christensen 
referent 


