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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Rundtur i området, hvis der er behov for det 

3) Godkendelse af sidste mødereferat 

4) Orientering fra kassereren 

5) Grønne områder 

a. Opfølgning ang. beskæring af Hækkene ved Trankærgårdsvej 66 ud til 
stamvejen 

b. Klipning af pur 

c. Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

d. Status gennemgangs sti til Tingskov Allé 

6) Veje/stier/skilte 

a. Opfølgning på regning for kloakarbejde ved bunden af Skolestien 

b. Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

c. Områdeskilte 

d. Stensætning ved cykeloverkørsler 

e. Hundeposer 

f. Opfølgning på sidste mødes rundtur i området 

7) Snerydning 

Møde den: 5. juli 2011 

Afholdt hos: Thomas 

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

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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a. Reparation af skader fra vinteren 

b. Tilbud for snerydning 2011/2012 

8) Kommende møder 

9) Eventuelt 

a. Affald på lastbilparkeringspladsen 

b. Opfølgning på 6.b-Banden 



Grundejerforeningen 

Trankær 
Af 7. maj 1997 

 

 

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

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Rundtur i området 

Det blev besluttet at gøre dette som sidste punkt. 

 

Ad. 3 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. Referatet fra generalforsamlingen er også blevet godkendt og er 
blevet gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 

 

Ad. 4 Orientering fra kassereren 

Intet nyt. 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Opfølgning ang. Beskæring af Hækkene ved Trankærgårdsvej 66 ud til stamvejen 

Intet nyt. Christina kontakter dem omkring beskæring i højden. 

 

Klipning af pur 

Der er klippet pur de fleste steder. Christina kontakter "EV Have og ParkPleje" omkring 
de få steder hvor der mangler. 

Generelt er der stor tilfredshed med "EV Have og ParkPleje" omkring de grønne områder 
indtil nu. 

 

Døde træer ved lastbilparkeringspladsen 

Mads har fældet de sidste synlige døde træer og sagen betragtes nu som lukket. 

 

Status gennemgangs sti til Tingskov Allé 

Det ser ud til at gennemgangs stien til Tingskov Allé er ved at blive lukket med haveaffald. 
Mads kontakter kommunen, da området tilhører dem, for at høre hvad deres holdning er 
og hvad der kan gøres ved stien.  

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Opfølgning på regning for kloakarbejde ved bunden af Skolestien  
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Mads har haft kontakt med entreprenøren omkring den manglende skriftlige godkendelse 
fra kommunen. Entreprenøren meddelte at ved små sager som denne er 
fremgangsmåden følgende:  

a) Kloakfirmaet får mundtlig tilsagn fra kommunen 

b) Kloakfirmaet indsender tegninger 

c) Kommunen stempler og arkiverer tegninger 

d) Hvis kloakfirmaet ikke får afslag inden et bestemt tidsrum kan de gå i gang. 

Det er aftalt at han bekræfter på mail (eller brev), hvordan sagsgangen er og at han har 
fulgt den. Når dette er modtaget vil regningen blive betalt. 

 
Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

Thomas har fået en godkendelse fra kommunen omkring midterstriber. Thomas indhenter 
tilbud for anlæggelse af midterstriber.   

 

Områdeskilte 

Mads og Jørgen skifter skiltene. Jørgen køber klistermærker som fortæller at hunde skal 
være i snor i området, og Mads køber popnitter. 

 

Stensætning 

Peter har modtaget et tilbud fra "GardenWorks" for en muret stensætning i Herregårdssten 
hvor løsningen og prisen ser fornuftig ud. 

 

Hundeposer 

Helle bestiller hundeposer. 

 

Opfølgning på sidste mødes rundtur i området  

Peter har lavet kloakdækslet i bunden af Skolestien, så det nu igen flugter med stien. 

Mads har fjernet de store jordbunker fra stierne og lagt dem tilbage på græskanterne. 
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Ad. 7 Snerydning 

Reparation af skader fra vinteren 

De kantsten som manglede at blive skiftet er nu blevet skiftet.  I området omkring 
Trankærgårdsvej 40 er der skiftet en kantsten, men den ligger ikke plant med resten. 
Peter kontakter "GardenWorks" for at få det rettet. 

 

Tilbud for snerydning 2011/2012 

Peter har modtaget tilbud for snerydning 2011/2012. Tilbuddet er sammenligneligt med 
sidste års tilbud, under hensyntagen til almindelig prisudvikling. Bestyrelsen besluttede at 
accepterer tilbuddet. Der er samtidig lavet en aftale med "GardenWorks" omkring 
gennemgang af området før sæsonen starter. Det vil blive muligt for de enkelte 
parceller/andels foreninger at deltage i disse. 

 

Ad. 8 Kommende møder 

Tirsdag d. 30. august kl. 19.30 hos Jørgen 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Affald på lastbilparkeringspladsen 

Mads har endnu ikke fået nogen tilbagemelding fra kommunen. 

 

Opfølgning på 6B-Banden 

Thomas har haft kontakt med Tranbjerg Skole, men de havde intet kendskab til den 
omtalte gruppe.  


