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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. Opfølgning ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

b. Opfølgning på genbeplantning af "stien" ved Tingskov Allé 

c. Hjulspor fra PG plæneklipper flere steder i området. Særligt på græsarealet 
mellem Trankærgårdsvej og lastbil P. 

d. Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

e. Opfølgning på Trankær Vænge 25 

f. Vedligeholdelse af grønne områder 2011 

6) Veje/stier/skilte 

a. Status på reetablering efter kloakarbejde ved bunden af Skolestien (ud for 
Trankærgårdsvej 46) 

b. Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

7) Snerydning 

8) Kommende møder 

9) Eventuelt 

Møde den: 6. oktober 2010 

Afholdt hos: Helle 

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

Afbud: Jørgen 

Referent: Thomas 
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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 

Vi har modtaget det aftalte beløb fra grundejerforeningen Østerby som afregning for kloak 
renoveringen 

Vi har fordelt vores vejfond som følge af bankpakke 3. Der er sat Kr. 500.000 ind på en 
højrentekonto i Djurslandbank på 2.75% pa med binding på 3år samt kr. 410.000 til en 
tilsvarende højrentekonto hos Nordea også til 2,75% pa med binding på 3 år. 

  

Ad. 4 Diverse orienteringer 

- 

Ad. 5 Grønne områder 

Opfølgning ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

Trankærgårdsvej 66 har klippet hegnet ud mod stamvejen. 

Trankærgårdsvej 68 har endnu ikke klippet efter en yderlig deadline på 1 måned. 
Christina kontakter PG for at få en pris. Derefter kontakter vi nr. 68 med tilbud om at PG 
kan gøre dette efter regning.  

 

Opfølgning på genbeplantning af ”stien” ved Tingskov allé 

Peter har kontaktet entreprenøren som har lovet at gøre dette midt i oktober. Vi forventer 
at dette er ok til næste møde. 

 

Hjulspor fra PG plæneklipper flere steder i området. Særligt på græsarealet mellem 
Trankærgårdsvej og lastbil Parkeringen 

Christina har kontaktet Entreprenøren og han er klar over problemet. Han afventer lidt 
mere tørt vejr inden han slår igen. Vi vil være opmærksom på om der skal fyldes op med 
jord/sand 

 

Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

Thomas sender mail til Århus kommunen for at gøre opmærksom på problemet og at vi 
fælder træerne hvis vi ikke høre fra kommunen. 
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Opfølgning på Trankær Vænge 25 

Christina har lavet et udkast til et  brev til Trankær Vænge 25 hvor vi beder dem om at 
vedligeholde hækken / skellet. Udkastet blev godkendt og Christina aflevere brevet 
snarest. 

 

Vedligeholdelse af grønne områder 2011 

Christina indhenter opdateret tilbud fra de samme leverandører som vi spurgte sidste år. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Status på reetablering efter kloakarbejde ved bunden af Skolestien (ud for 
Trankærgårdsvej 46) 

Reetableringen er afsluttet, men der mangler fortsat afslutning af jordvolden. Dette vil falde 
sammen, hvorefter vi kan overveje om der skal efter fyldes med jord. Vi har haft kontakt til 
Grundejerforeningen Østerby da der har været lidt skader på et hegn. 

 

Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

Vi har endnu ikke høre fra Bocenteret, så vi forventer ikke at der er sket noget. Christina 
rykker Bocenteret. 

 

Ad. 7 Snerydning 

Intet at berette. 

  

Ad. 8 Kommende møder 

Onsdag d. 3. november - 2010 kl. 19.30 hos Peter. 

Følgende punkter skal på dagsordnen næste gang: 

1) Budget 

2) Vejfond 

3) Vedligeholdelse af grønne områder 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Udbrændt bil på lastbilparkeringspladsen 

Politiet har registeret, da der er bånd omkring. Vi regner med at den bliver fjernet. Vi følger 
op igen til næste møde. 
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Ødelagt træ ved skolestien 

Peter har fjernet resterne af træet på Skolestien (efter knallertuheldet), så PG kan klippe 
græsset 

 

 


