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22. oktober 2003 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 22. oktober 2003 hos Anders. 
 
Fraværende: ingen 
 
Der blev på mødet udleveret og godkendt følgende  
 
Dagsorden: 

1. Sidste mødereferat 
2. Grønne områder / snerydning 
3. Hundepose-stativer 
4. Veje/stier/skilte (refleksbånd, bomme) 
5. Næste møder 
6. Eventuelt 

 
Ad. 1 Sidste mødereferat 
Der var ingen opfølgning på punkter fra sidste mødereferat, som ikke er medtaget i 
dagsordenen. 
 
Ad. 2 Grønne områder / snerydning 
Snerydning 
Det blev aftalt, at Anders kontakter vores snerydder og sikrer aftalen fra sidste år. 
 
Grønne områder 
Anders oplyste, at det med gartneren er aftalt, at beskæringen udføres ultimo 
november eller primo december måned, da han på det tidspunkt har bedre tid. Da 
det ikke har betydning for vedligeholdelsen af buskadset, samt at der ikke er lang tid 
til november/december, accepterede bestyrelsen dette. 
Derudover blev det nævnt, at de nyplantede træer, som i løbet af sommeren tabte 
bladene, har sat nye skud. Det anses derfor som sandsynligt, at de kommer sig. 
 
Erik kunne oplyse, at ”rottereden” (bunken af afklippet buskads) hos Ældreboligerne 
er fjernet. 
 
Ad. 3 Hundepose-stativer 
Bent fremlagde billeder af stativer samt udleverede prøver på hundeposer. Prisen for 
køb af 3 stativer udgør ca. 6.750,- kr. inkl. moms + opsætning. Som altid var der livlig 
debat om emnet, men enighed om, at placeringen af stativer med hundeposer giver 
et signal til hundeejere om, at vi her i området ikke vil finde os i hundelort på stier og 
græs. 
Det blev denne gang aftalt, at købet og opsætningen tages med i budgettet til næste 
års generalforsamling samt i Formandens beretning, således, at beslutningen om 
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køb og opsætning træffes af generalforsamlingen. Endvidere kan det være 
hensigtsmæssigt, at koordinere med opsætningen af områdeskilte. 
 
Ad. 4 Veje/stier/skilte (refleksbånd, bomme) 
Refleksbånd 
Anders har indkøbt refleksbånd og sørger for montering heraf. Dette skal dog ske i 
nogenlunde lunt vejr, så det formodes at vare et godt stykke tid, før det kan lade sig gøre. 
 
Bomme 
Erik fik ved sidste møde hos Århus Kommune endnu engang oplyst, at bommene godt må 
stå åbne hele tiden. Da der er tale om en brandvej, må der ifølge loven ikke parkeres biler 
der, hvilket ikke umiddelbart giver Århus Kommune, som vejmyndighed, anledning til at 
ændre på skiltningen. Det blev på mødet aftalt, at grundejerforeningen skal modtage 
skriftlig begrundelse herom. 
 
Opkørsel 
Der blev ikke åbnet for dialog med Århus Kommune vedrørende den stejle opkørsel fra 
Tingskov Allé til Trankærgårdsvej. Det blev derfor aftalt, at Bent udfærdiger et brev til 
Århus Kommune, med udgangspunkt i de utallige klager og henvendelser som 
grundejerforeningen har fået fra medlemmerne. Bestyrelsen finder, at opkørslen med 
fordel kan omgøres ved vedligeholdelsen/færdiggørelsen af Trankærgårdsvej. 
 
Skilte 
Der er intet nyt fra Århus Kommune. Det kan ikke afvises med sikkerhed, at oplevelsen af 
sagsbehandlingen nærmer sig regulær syltning. Bent følger op herpå. 
 
Næste møder: 
 Fredag 14.11.2003 kl. 18.00 hos Ole 
 Torsdag 12.2.2004 kl. 19.00 hos Steen 
Det blev besluttet at Erik tages med i møderunden, og mødet hos ham holdes i 
fælleshuset. Endvidere medtager Ole mødelisten til kommende møder. 
 
Ad. 6 Eventuelt 
Anders blev rykket for kortet over vejfondens dækningsområde. Der laves en elektronisk 
version som Steen kan uploade til hjemmesiden. 
 
Ole Christensen 
referent 
 


