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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. Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

c. Gennemgangssti 

d. Hundeposer 

6) Veje/stier/skilte 

a. Status på reetablering efter kloakarbejde ved bunden af skolestien 

b. Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

c. Manglende tømning af kommunale skraldespande i området 

d. Hvide midterstriber 

e. Drænregning 

7) Snerydning 

a. Ansvar for snerydning 

b. Skader forvoldt af snerydning 

Møde den: 23. marts 2011 

Afholdt hos: Mads 

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

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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8) Kommende møder 

9) Generalforsamling 2011 

10) Eventuelt 

a. Opfølgning af Tinglysning af grønt areal mellem lastbilparkering og 
Trankærgårdsvej 

b. Affald på lastbilparkeringspladsen 

 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

Regnskabsudkastet for 2010 blev gennemgået. 

Helle har indhentet tilbud fra et andet revisionsfirma. Tilbuddet var i samme 
størrelsesorden som vores nuværende revisor. Bestyrelsen vil foreslå at vi beholder vores 
nuværende revisor. 

 

Ad. 4 Diverse orienteringer 

- 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Opfølgning ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

Christina sender et brev til den berørte parcel som påmindelse. Punktet tages op igen på 
næste bestyrelsesmøde. 

 

Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

Venter til de omkringliggende træer er sprunget ud. 
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Gennemgangssti 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Parcelforeningen Trankærgårdsvej 24-48 
omkring en nyoprettet sti fra området ud til Tingskov Allé. Mads kontakter nabo 
parcelforeningen og derefter vil der blive taget kontakt til de berørte parceller. 

Det er bestyrelsens holdning at der ikke skal være en sti direkte ud til Tingskov Allé.  

 

Hundeposer 

Jørgen har aftalt med Ole at de deler hundepose stativerne mellem dem. De sidste poser 
bliver sat op og derefter skal der bestilles en ny sending hundeposer. 

Der har ikke været opsat hundeposer i vinterperioden, da holderne var frosset fast. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Status på reetablering efter kloakarbejde ved bunden af Skolestien 

Mads undersøger om det er muligt selv at reetablere det berørte areal eller om gartneren 
skal bestilles til at gøre det. 

 

Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

Christina har snakket med BoCenteret. Der er bestilt håndværker, men der er ikke angivet 
en specifik dato. Det vil blive udført i løbet af foråret. 

 

Manglende tømning af kommunale skraldespande i området 

De kommunalt opsatte skraldespande i området er ikke blevet tømt længe. Thomas 
kontakter kommunen. 

 

Hvide midterstriber 

Der er kommet en forespørgsel omkring muligheden for at få afmærket udvalgte vejsving i 
området med hvide midterstriber. Thomas undersøger hvad der er muligt rent lovmæssigt.  

 

Drænregning 

Der er endnu ikke kommet en regning for kloak/dræn arbejdet. Der er rykket 2 gange uden 
held. Mads kontakter kloakfirmaet igen så sagen kan blive lukket. 
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Ad. 7 Snerydning 

Ansvar 

Thomas har fundet flere skrivelser hvor problemstillingen mht. ansvar ved faldskader 
diskuteres. Dette har ikke givet en endegyldigt svar. Det blev besluttet ikke at gøre mere 
og ansvarsspørgsmålet er derfor ubesvaret. 

 

Skader 

Peter kontakter snerydderen mht. udbedring af skader i området som er opstået i 
forbindelse med snerydningen. 

 

Ad. 8 Kommende møder 

Torsdag d. 27. april - 2011 kl. 19.30 hos Helle. 

 

Ad. 9 Generalforsamling 2011 

BoCenteret er booket til tirsdag d. 10. maj. 

 

Ad. 10 Eventuelt 

Opfølgning på Tinglysning af grønt areal mellem lastbilparkering og Trankærgårdsvej 

Intet nyt 

 

Affald på lastbilparkeringspladsen 

Punktet tages op på næste bestyrelsmøde. 

 


