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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 
 
1) Godkendelse af sidste mødereferat 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Diverse orienteringer 

4) Grønne områder 

a. Tilbud på vedligehold af grønne områder 

5) Veje/stier/skilte 

a. Opfølgning af vand på stien ud for Trankærgårdsvej 46 

b. Opfølgning på lukning af bom ved Bocenteret 

6) Snerydning 

a. Evaluering af snerydning i december 

7) Kommende møder 

8) Eventuelt 
 

Møde den: 6. januar 2010 

Afholdt hos: Ole 

Til stede: Mads, Helle, Ole, Peter, Thomas og Jørgen 

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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Ad. 1 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

Gennemgang af regnskab blev adderet til punktet Diverse orienteringer. Dagsordenen blev 
derefter godkendt. 

 

Ad. 3 Diverse orienteringer 

Regnskab  

Det foreløbige regnskab blev gennemgået. Bestyrelsen vil stille forslag til 
kontingentstigning fra 1100,- til 1500,-. Forslaget vil gå på at stigningen sker over 2 år, 
således at kontingentet for 2010 vil være 1300,- og for 2011 foreslås 1500,-. 

 

Generalforsamling   

Jørgen har kontaktet en legeplads inspektør som gerne vil komme til næste 
generalforsamling og gennemgå de gældende regler for legepladser. Dette vil dog være 
afhængig af vedkommende ikke er på Sjælland den pågældende uge. Bestyrelsen (og 
foreningen) vil dog ikke tage del i eventuelle ændringer af legepladser i området, da disse 
høre under de enkelte parcelforeninger. 

 

Ad. 4 Grønne områder 

Tilbud på vedligehold af grønne områder 

Der ventes pt. på svar fra den sidste udbudsgiver. Når dette kommer vil Ole indkalde til 
ekstraordinært bestyrelsesmøde så der kan besluttes mht. vedligehold af de grønne 
områder. 

 

Ad. 5 Veje/stier/skilte 

Vejfond 

Hjemmesiden er endnu ikke opdateret. Helle vil fremskaffe de sidste nøgletal så 
beregningsgrundlaget kan blive opdateret. 

  

Vand på stien 

Thomas kontakter et kloak firma for at se om det er muligt at tjekke brønden og afløbet på 
trods af frosten. 
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Åben bom ved Bocenteret 

Bommen kan ikke lukkes uden en specialnøgle, som bestyrelsen ikke har. Helle vil 
kontakte Århus kommune mht. fremskaffelse af en nøgle. 

 

Ad. 6 Snerydning 

Vejret har i de forgangene uger sat foreningens retningslinjer for snerydning på prøve. 
Retningslinjerne siger at der skal ryddes når der er mere end 5 cm sne, men det har i 
denne vinter vist sig at være for restriktivt. Især mht. stierne. Derfor vil retningslinjerne 
blive ændret så stierne bliver ryddet oftere. Peter kontakter GardenWorks for at få 
detaljerne på plads.   

Peter er blevet kontaktet af vores lokale postbud, der som udgangspunkt også har været 
tilfreds med rydningen af sne. Dog har der været problemer på enkelte af de stier hvor 
GardenWorks ikke kommer. Peter har været rundt med sedler til de parceller som har stier 
de skal rydde. Dette har delvist løst problemet. 

 

Ad. 7 Kommende møder 

Lørdag d. 6. februar – 2010 kl. 18.00 hos Mads (julefrokost)  

Onsdag  d. 3. marts – 2010 kl. 19.30 hos Helle. 

 

Ad. 8 Eventuelt 

Intet at berette. 


