
 
 

19. maj 1999 
Referat af bestyrelsesmøde den 18. maj 1999. 
 
Fraværende: Jørgen og Hans-Jørgen. 
 
 
 
Ad. 1 Sidste mødereferat. 
Referatet blev godkendt. 
 
Efter en gennemgang af punkterne i sidste referat kom det frem, at der, vedrørende vejbump, 
er fra Ingeniør Hougaard (Århus Kommune) fremsendt en plan til Hans-Jørgen. Da Hans-
Jørgen ikke var tilstede aftaltes det, at Luther kontakter ham. 
 
Vedrørende jord i den nordlige del af området ved Kirkestien er der ingen som vil kendes ved 
det; og dog, for Århus Kommunale Værker har lovet at fjerne jorden, da det kom frem, at der 
var opgravet for at komme til vandledninger. Der er dog stadig intet sket, så: Luther rykker!! 
 
 
Ad. 2 Generalforsamling. 
Luther har, udover bestyrelsen, kun modtaget 16 tilmeldinger til generalforsamlingen. Der er 
ganske vist kun tilmelding til traktementet bagefter, men det giver et nogenlunde indtryk af 
det forventede antal mødedeltagere. 
 
 
Ad. 3 Eventuelt. 
Der er kommet brev fra A/B Rosenhaven om vand i haverne, samt et vedrørende sprøjtning 
med Round Up. 
 
Vand i haverne: foreningen har i et referat læst at Preben Jensen skulle lave dræn på 
Trankærgårdsvej. Dette er korrekt, men er ikke direkte afledt af grundejerforeningen, da der 
var tale om en afleveringsforretning af området. 
 
Sprøjtning med Round Up: foreningen er utilfreds med at grundejerforeningen bruger Round 
Up, når det, ifølge en avisartikel, skulle være skadeligt for miljøet/grundvandet. 
Grundejerforeningen er generelt enig med Rosenhaven, men mener det er påkrævet i 
nybeplantningernes første leveår at sprøjte mod ukrudt for at opnå de bedste betingelser. 
Beplantningerne er udvalgt med omhu, således, at de efter få år vil skygge så meget, at 
ukrudtet ikke får næring nok. Dermed skulle problemerne være løst. 
 

Grundejerforeningen 

TRANKÆR 
af 7. maj 1997 



Arnold har mundtligt givet en redegørelse til en repræsentant for foreningen som ville bringe 
det videre, hvorfor der ikke udfærdiges et skriftligt svar. 
Ved indkørslen til Trankær Vænge hænger et træ ind i haven og generer på den nærmeste 
parcel. Problemet er, udover at det hænger ind i haven, at det er fyldt med lus. Enighed om at 
ejeren af parcellen får lov til at fjerne træet. Grundejerforeningen sørger selv for, til efteråret, 
at der plantes buskads. 
 
Steen er tidligere kommet med at forslag om, at der ved bommene på Trankær Vænge 
placeres kampesten i “rabatten” for at undgå at cykler, knallerter med flere kører udenom. I 
bestyrelsen er der delte meninger herom. Aftalt at vi tager det med på generalforsamlingen for 
at høre beboernes mening. 
 
 
Næste møde: GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 25. MAJ - VI MØDES 
SENEST  KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN. 
 
 
 
Ole Christensen 
referent 


