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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Præsentation af medlemmer af bestyrelsen 

3) Konstituering af ny bestyrelse 

4) Godkendelse af sidste mødereferat 

5) Møde kl. 20.00 med Østerbyvej grundejerforening med følgende dagsorden: 

a. Velkommen og præsentation af deltagere fra Grundejerforeningen Trankær 

b. Præsentation af deltagere fra Østerbyvej grundejerforening 

c. Økonomisk gennemgang af fremtidige løsninger med tilkendegivelse af 
villighed til økonomisk deltagelse fra Østerbyvej 

d. Kort gennemgang af forholdende omkring drænet og tidligere tiltag 

e. Teknisk gennemgang af fremtidig løsning 

f. Kommentarer og forslag fra Østerbyvej grundejerforening 

g. Evt. 

6) Opfølgning på generalforsamling 

7) Orientering fra kassereren 

8) Diverse orienteringer 

9) Grønne områder 

10) Veje/stier/skilte 

Møde den: 27. maj 2010 

Afholdt hos: Jørgen 

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

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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a. Opfølgning på kloak og evaluering af mødet med Østerbyvej 

b. Opfølgning på lukning af bom ved Bocenteret 

c. Ansøgning om bomme mellem Trankærgårdsvej 58 og 60 

d. Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørslen 

11) Snerydning 

12) Kommende møder 

13) Eventuelt 

a. Mulighed for at spare, hvor det er muligt. 
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Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Præsentation af medlemmer af bestyrelsen 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.  

 

Ad. 3 Konstituering af bestyrelse 

Bestyrelsen blev konstitueret som følger: 
 
Mads Sand  - Formand 
Helle Magnusson - Kasserer 
Thomas Bo Birch - Næstformand (Veje / Stier / Skilte) 
Jørgen Rasmussen - Sekretær (Hjemmeside) 
Peter Pagh  - Bestyrelsesmedlem (Snerydning) 
Christina Pedersen - Bestyrelsesmedlem (Grønne områder) 
 

Ad. 4 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 5 Møde med Østerbyvej grundejerforening 

Bestyrelsen mødtes med 2 repræsentanter fra Østerby grundejerforening omkring 
problemstillingen med vand på Skolestien. Mads gennemgik den foreslåede løsning fra 
Århus Kloakservice.  

Der var en bekymring om den planlagte løsning som indebærer en ny rørledning fra 
nederste kloakbrønd, ville være nok. Det blev diskuteret om det også skulle laves en ny 
rørledning mellem dræn brønden og kloakbrønden. Mads kontakter Århus Kloakservice for 
at høre hvad deres mening er.  

Der blev også diskuteret økonomi men intet blev vedtaget. 

 

Ad. 6 Opfølgning på generalforsamlingen 

Det foreløbige referat blev gennemgået. 

 

Ad. 7 Orientering fra kassereren 

Intet at berette. 
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Ad. 8 Diverse orienteringer 

GardenWorks har tilbudt at stille en container til haveaffald til rådighed. Tilbuddet gælder 
også regelmæssig tømning. Bestyrelsen er enig om at det er et godt tilbud, men 
placeringen af sådan en container kan være et problem. Bestyrelsen vil derfor takke nej i 
år, men tage det op på næste års generalforsamling i tilfælde af at tilbuddet kommer igen i 
2011. 

 

Ad. 9 Grønne områder 

Der er flere steder hvor de private plantebælter er meget voldsomme og til gene. 
Bestyrelsen vil tjekke området og derefter lave en fælles skrivelse som sendes ud til de 
berørte beboere. 

Peter  kontakter GardenWorks for at høre om billige muligheder for genplantning af "stien" 
ved Tingskov Allé.  

 

Ad. 10 Veje/stier/skilte 

Opfølgning på kloak og evaluering af mødet med Østerbyvej 

Se under Ad. 5. 

 

Opfølgning på lukning af bom ved Bocenteret 

Mads har fremskaffet en nøgle og bommen er nu lukket. 

 

Ansøgning om bomme mellem Trankærgårdsvej 58 og 60 

Thomas skriver til ansøgerne at den berørte sti hører til Parcelforeningen og derfor er det 
den som skal give tilladelse og betale til opstilling af  bomme eller lign. på stien. 

 

Opfølgning på påkørsel af stolper ved rundkørsel 

Mads har en dialog med BoCenteret, og der afventes svar omkring genoprettelse. 

 

Hullet i asfalten ved indkørslen til Ældreboligerne er blevet repareret.  

 

Ad. 11 Snerydning 

Mads tjekker snerydningspriser fra andre grundejerforeninger og Peter indhenter tilbud fra 
vores nuværende snerydder. Der skal træffes en afgørelse i juni måned. 
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Ad. 12 Kommende møder 

Torsdag d. 1. juli - 2010 kl. 19.30 hos Mads 

 

Ad. 13 Eventuelt 

Mulighed for at spare, hvor det er muligt 

Budgettet for 2010 er meget stramt. Derfor vil løbende reparationer m.m. blive vurderet 
kritisk og hvis muligt udskudt til næste år.  

 

 

 


