
 
 

14. juni 1999 
Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 1999. 

 
 
Fraværende: Jørgen. 
 
 
Ad. 1 Sidste mødereferat 
Sidste mødereferat var fra generalforsamlingen, og det blev godkendt. 
I henhold til referatets punkt 2 (bestyrelsens beretning, side 3) skulle bestyrelsen kontakte 
Bente Bak fra A/B Tranegårdsparken for oplysninger om forsikringsforhold for deres 
offentligt tilgængelige legeplads. Der har ikke været rettet henvendelse endnu, da Arnold og 
Steen har misforstået hinanden.  
Det blev aftalt at Steen retter henvendelse.  
 
Samtidig blev det aftalt, at referatet fra generalforsamlingen afventer Steens tilbagemelding. 
 
Under punktet kom det frem, at ingeniør Hougaard fra Århus Kommune endnu ikke har 
fremsendt materiale til Hans-Jørgen vedrørende vejbump. Luther har haft kontakten og aftalt 
at det istedet for fremsendelse til Hans-Jørgen skal ske til Luther, da Hans-Jørgen jo ikke 
længere er med i bestyrelsen. Vi venter i spænding. 
 
 
Ad. 2 Konstituering. 
Der var bred enighed i bestyrelsen om at fortsætte med den nuværende konstituering efter at 
Bent Cramer er tiltrådt. 
 
Bestyrelsen ser derfor således ud: 
 
 Formand ................................................................. Arnold Bruun 
 Næstformand ......................................................... Steen Nielsen 
 Kasserer ................................................................. Hans Ole Luther 
 Sekretær ................................................................. Ole Christensen 
 Bestyrelsesmedlem ................................................ Bent Cramer 
 Bestyrelsesmedlem ................................................ Jørgen Storgaard 
 
Det blev herunder aftalt, at Bent overtager Hans-Jørgens kontakt til Århus Kommune 
vedrørende veje m.m. 
 
 
 

Grundejerforeningen 

TRANKÆR 
af 7. maj 1997 



 
 
Ad. 3 Jord ved Kirkestien 
Luther er endnu ikke blevet kontaktet af Peter Gade fra Århus Kommunale Værker (ÅKV) 
om reetableringen af opgravningen i den nordlige del af området ved Kirkestien. Luther 
holder et vågent øje med området og rykker ÅKV hvis det bliver nødvendigt. 
 
 
Ad. 4 Vand ved parkeringspladsen. 
Ved lastbilparkeringspladsen er der stadig vand nok til et større “badeland”. Preben Jensen 
skal vi jo ikke forvente noget fra, så det blev aftalt at Arnold rykker Århus Kommune (igen). 
 
 
Ad. 5 Brev til Rosenhaven. 
Efter at Arnold, som nævnt i sidste mødereferat, har kontaktet A/B Rosenhaven og givet en 
mundtlig redegørelse vedrørende “vand i haverne”, har de påny kontaktet 
grundejerforeningen for at få et skriftligt svar. Som sagt, så gjort. Arnold har sendt det.  
 
 
Ad. 6 Eventuelt. 
Luther foreslog medlemsskab af Tranbjerg Fællesråd. Efter en mindre diskussion, hvor det 
blandt andet kom frem, at ved størrre ændringer og lignende for Tranbjerg, ofte sker 
henvendelse til Tranbjerg Fællesråd fra f.eks. Århus Kommune. Aftalt at Luther undersøger 
nærmere, blandt andet med hensyn til kontingent. 
 
Som det blev nævnt på generalforsamlingen er der problemer med parkering ved 
ældreboligerne på Trankærgårdsvej. Problemerne skyldes, at både ansatte og gæster parkerer 
ude på vejen og i rundkørslen, hvilket er til stor gene for den øvrige trafik.  
Det blev aftalt, at Bent undersøger hos Århus Kommune, hvem som kan afhjælpe problemet, 
da Århus Kommune selv kræver at der for hele området til hver parcel skal være mindst 2 
parkeringspladser - det må derfor også gælde for dem selv. 
 
 
Næste møde: onsdag den 4. august 1999 kl. 19.30 hos Bent, Trankærgårdsvej 149. 
 
 
 
Ole Christensen 
referent 


