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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Godkendelse af sidste mødereferat 

3) Orientering fra kassereren 

4) Diverse orienteringer 

5) Grønne områder 

a. Opsang ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

b. Påkørt træ ved Skolestien 

c. Genbeplantning af ”stien” ved Tingskov allé 

6) Veje/stier/skilte 

a. Status på vand ved bunden af Skolestien (ud for Trankærgårdsvej 46) 

b. Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel. 

c. Hul i græs ved sti ud for Trankærgårdsvej 60 

d. Opfølgning på hjulspor ved kirsebærlunden 

7) Snerydning 

a. Valg af leverandør for næste sæson 

8) Kommende møder 

9) Eventuelt 

Møde den: 1. juli 2010 

Afholdt hos: Mads 

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

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

Det foreløbige regnskab blev gennemgået.  

 

Ad. 4 Diverse orienteringer 

Der er to som har ønsket en printet kopi af referatet fra generalforsamlingen. Jørgen 
printer og afleverer disse. 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Opsang ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

Thomas havde gennemgået området inden mødet og ud fra dette var der to områder hvor 
bestyrelsen vil tage kontakt til grundejerne omkring beskæring af deres buske ud mod 
fællesarealer. 

Christina laver et udkast. 

 

Påkørt træ ved Skolestien 

Et træ er blevet væltet og påkørt ved Skolestien. Bestyrelsen ved at det er udført af en 
gruppe unge mennesker - men har ingen navne på personerne. Det undersøges om 
personerne kan findes i forbindelse med erstatningskrav. 

 

Genbeplantning af ”stien” ved Tingskov allé 

Der er uenighed mellem beboerne i området om hvorvidt den nedtrampede sti skal lukkes. 
Thomas har snakket med formanden i området som vil få afklaret hvad ønsket er. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Status på vand ved bunden af Skolestien (ud for Trankærgårdsvej 46) 

Mads har haft jævnlig kontakt med kloakfirmaet. Der bliver sendt en ansøgning til 
kommunen omkring de foreslået tilføjelser til rørledningen. Kommunen skal godkende 
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disse før at arbejdet kan påbegyndes. Mads arbejder på at få en samlet pris som holder 
sig inden for budgettet. Thomas orienterer Østerbyvej.  

 

Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

Mads har snakket med BoCenteret. Vognmanden kommer inden for de næste dage, og 
derefter vil der blive lavet aftale om genopsætning. 

 

Hul i græs ved sti ud for Trankærgårdsvej 60 

Der er opstået et større hul ved stien ud for Trankærgårdsvej 60. Peter fylder hullet op. 

 

Opfølgning på hjulspor ved kirsebærlunden 

Jørgen tjekker om hjulsporet stadigvæk er der. Hvis dette er tilfældet kontakter Christina 
PG for at høre om opfyldning. 

 

Der er flere steder i området hvor der er opstået mindre skader. Disse blev gennemgået 
men ingen krævede en umiddelbar reparation.  

 

Ad. 7 Snerydning 

Valg af leverandør for næste sæson 

Bestyrelsen har valgt at fortsætte med vores nuværende entreprenør. Der er aftalt et 
møde i efteråret hvor de praktiske detaljer bliver aftalt. 

  

Ad. 8 Kommende møder 

Onsdag d. 1. september - 2010 kl. 19.30 hos Christina. 

 

Ad. 13 Eventuelt 

- 

 

 


