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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. Status gennemgangs sti til Tingskov Allé 

d. Græsslåning 

e. Hundeposer 

6) Veje/stier/skilte 

a. Reetablering efter kloakarbejde ved bunden af Skolestien 

b. Opfølgning på regning for kloakarbejde ved bunden af Skolestien 

c. Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

d. Tømning af kommunale skraldespande i området 

e. Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

7) Snerydning 

a. Fejning/sugning 

Møde den: 28. april 2011 

Afholdt hos: Helle 

Til stede: Mads, Helle og Jørgen 

Afbud: Peter, Thomas og Christina 

Referent: Jørgen 
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b. Reparation af skader fra vinteren 

8) Kommende møder 

9) Generalforsamling 2011 

a. Praktiske ting 

b. Oplæg til Formandens beretning 

10) Eventuelt 

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

b. Affald på lastbilparkeringspladsen 

c. Løse hunde i området 

d. Container til grønt affald 

 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

De sidste manglende betalinger fra Parcel/Andels foreningerne er ved at komme ind. 

 

Ad. 4 Diverse orienteringer 

- 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Opfølgning ang. beskæring af buske mod fællesarealer 

Intet nyt. 

 

Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

Mads har fældet det lille døde træ. Det store er konstateret delvis i live da der er levende 
skud i ca. 2 meters højde. Træet for lov til at blive stående lidt endnu. 



Grundejerforeningen 

Trankær 
Af 7. maj 1997 

 

 

Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: www.trankaer.dkwww.trankaer.dkwww.trankaer.dkwww.trankaer.dk    
Side 3 af 5 

 

 

 

Status gennemgangs sti til Tingskov Allé 

Mads er i dialog med de berørte parcelforeninger. 

 

Græsslåning 

Der er pt. slået græs 1 gang i området af den nye gartner. Bestyrelsen har ikke hørt om 
nogen problemer.  

 

Hundeposer 

Der er ikke flere hundeposer på lager. Helle bestiller en ny sending. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Reetablering efter kloakarbejde ved bunden af Skolestien 

Mads og Peter har reetableret det berørte område. 

 

Opfølgning på regning for kloakarbejde ved bunden af Skolestien 

Mads har haft kontakt med kloakfirmaet, som vil vende tilbage med en regning for det 
udførte arbejde. 

 

Opfølgning på påkørte stolper ved rundkørsel 

De påkørte stolper er udskiftet og det ser fint ud. 

 

Tømning af kommunale skraldespande i området 

Thomas har haft kontakt med kommunen. Skraldespandene er derefter blevet tømt men 
er nu ved at være fulde igen.  

 

Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

Thomas har kontaktet kommunen men har endnu ikke fået svar.  
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Ad. 7 Snerydning 

Fejning/sugning 

Der er fejet/suget i hele området. 

 

Reparation af skader fra vinteren 

Nogle af skaderne er udbedret, men der mangler stadigvæk en del. 

 

Ad. 8 Kommende møder 

Afventer generalforsamlingen 

 

Ad. 9 Generalforsamling 2011 

Praktiske ting 

Jørgen kontakter BoCenteret omkring tilmeldinger. 

Jørgen laver navneskilte til bestyrelsen. 

Oplæg til Formandens beretning 

Mads gennemgik dispositionen for Formandens beretning. 

 

Ad. 10 Eventuelt 

Opfølgning på Tinglysning af grønt areal mellem lastbilparkering og Trankærgårdsvej 

Der er flere matrikler som er tinglyst med forkerte ejere. Det er bestyrelsens holdning at 
det skal rettes, men at det bør vente pga. økonomien. 

 

Affald på lastbilparkeringspladsen 

Der er meget affalds på kommunens lastbilparkeringsplads. Bestyrelsen kontakter 
kommunen for at få ryddet op. 

 

Løse hunde 

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring løse hunde i området. Det vil blive 
forsøgt at skilte med at hunde skal føres i snor på vores område kort. 
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Container til grønt affald 

 

Sidste år blev vi tilbudt at få en container til grønt affald stillet op i området af GW. 

Peter kontakter GW for at høre om tilbuddet også gælder i år. Hvis dette er tilfældet vil 
punktet blive taget op på generalforsamlingen.  

 


