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24. februar 1900 
 
Referat af bestyrelsesmødet den 23. februar 2000. 
 
 
Fraværende: Jørgen og Luther. 
 
 
Ad. 1 Sidste mødereferat. 
Referatet blev godkendt. 
 
I forhold til sidste mødereferat har Arnold fremsendt brev/rykker til Rådmand Hans Schiøtt 
omhandlende problemer med manglende dræn. Det er nu ca. 1 år siden sagen blev overdraget 
til Århus Kommune, og trods flere rykkere er der endnu intet svar. 
 
 
Ad. 2 Fremmøde. 
Der var en relativ kort diskussion omkring bestyrelsesmedlemmernes mødefrekvens. 
 
 
Ad. 3 Medlemskab af Tranbjerg Fællesråd. 
Udsættes til næste møde, da Luther ikke var til stede. 
 
 
Ad. 4 Generalforsamling 2000. 
Generalforsamlingen i år forventes afholdt enten den 17. maj eller den 24. maj. 
 
På valg er: Jørgen, Sten og Arnold. Af hensyn til udfærdigelsen af indbydelsen til 
generalforsamlingen, skal der meldes tilbage til Ole hvis der ønskes genvalg. 
 
Forslag om vedtægtsændringer fra generalforsamlingen 1999 skal genfremsættes i år til  
2. behandling og endelig vedtagelse. Forslaget kunne ikke vedtages sidste år, da der ikke var 
tilstrækkelig mange fremmødte i henhold til vedtægterne. I år vil det være nok med simpelt 
stemmeflertal. 
 
Der påtænkes også forslag om samlet vedligeholdelse af græsarealer for alle 
foreninger/storparceller. Forslaget udfærdiges når Luther har indhentet tilbud i forbindelse 
med kontakt til Bent Nygaard. Det forventes at Grundejerforeningen kan afholde udgiften 
indenfor nuværende budgetramme. 
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Vi var endvidere opmærksomme på, at forslag til vedtægtsændringer skal være Arnold i 
hænde senest den 15. april 2000. Andre forslag skal indgives 8 dage før generalforsamlingen. 
 
 
Ad. 5 Eventuelt. 
Sten har fået en henvendelse om problemer med manglende dræning fra en parcelejer, hvis 
grund grænser op til vores område. Aftalt at pågældende, i første omgang, selv må rette 
henvendelse til entreprenøren for at få udbedret problemet. Vi vil dog i et vist omfang være 
behjælpelige med eventuel klage til Århus Kommune, da vandet fra grunden trænger ind over 
stiforbindelsen på vores område.  
 
 
 
Næste møde: afholdes hos Bent den 5. april 2000 kl. 19.30. 
 
 
 
Ole Christensen 
referent 


