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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 

a. Opfølgning på regnskab 2011 

b. Budget 2012 

c. Rente Nordea 

4) Grønne områder 

a. Status på det oprettede træ ved rundkørslen 

b. Status på fjernelse af stolper  

c. Frugttræer mod Skolestien 

d. Diskussion ang. henstilling til husstande om beskæring af træer/buske 

5) Veje/stier/skilte 

a. Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

b. Områdeskilte – Hundeskilte fjernet 

c. Stensætning ved cykeloverkørsler 

6) Snerydning 

7) Generalforsamling 2012 

8) Kommende møder 

Møde den: 8. februar 2012 

Afholdt hos: Thomas 

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

Afbud: Peter 

Referent: Jørgen 
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9) Eventuelt 

a. Status omkring affald på lastbilparkeringspladsen 

b. Opdatering af billeder på hjemmesiden 

c. Tinglysning af grønne arealer 
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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 

Opfølgning på regnskab 2011 

Regnskabet fra revisoren blev gennemgået. Der var inden mødet rejst et par spørgsmål, 
som revisoren havde besvaret.  

 

Budget 

Budgettet blev reguleret med de nye priser fra E.V. Have & Parkpleje. 

 

Rente Nordea 

Der har været et problem med foreningens højrente konto hos Nordea, hvor der ikke var 
tilskrevet renter. Helle er i dialog med Nordea mht. en afklaring. Det er bestyrelsens 
forventning at der bliver tilskrevet renter med tilbagevirkende kraft. 

 

 

Ad. 4 Grønne områder 

Status på det oprettede træ ved rundkørslen 

Træet står stadigvæk fint men vil forblive opbundet til jorden er mere fast. 

 

Status på fjernelse af stolper 

E.V. vil tjekke stolperne ved træerne når foråret kommer. De stolper der ikke længere er 
behov for vil blive fjernet. De resterende vil blive tjekket og skiftet hvis behovet er der. 

 

Frugttræer mod Skolestien 

Bestyrelsen har modtaget en klage mht. træer/buske ud mod Skolestien fra vores område. 
Bestyrelsen vil nævne dette for de berørte parceller, men da Skolestien er kommunalt 
område vil der derefter ikke gøres mere. 
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Diskussion ang. henstilling til husstande om beskæring af træer/buske  

Problemstillingen hvor enkelte husstande ikke efterkommer ønsket (eller hvor der er 
misforståelser omkring ønsket) om beskæring af træer/buske ud mod fællesområdet blev 
diskuteret. Mads tager punktet op på generalforsamlingen.  

 

Ad. 5 Veje/stier/skilte 

Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

Afventer foråret. 

 
Områdeskilte - Hundeskilte fjernet 

Mads forsøger at nitter et hundeskilt fast til et af områdeskiltene. 

 

Stensætning ved cykeloverkørsler 

Afventer foråret. 

 

Ad. 6 Snerydning 

-  

 

Ad. 7 Generalforsamling 2012 

Generalforsamlingen er sat til tirsdag d. 27. marts 2012. 

Jørgen har booket BoCenterets lokale, men pga. nedskæringer kan BoCenteret desværre 
ikke være behjælpelig med forplejning. Jørgen bestiller udefra når deltagerantallet er 
kendt. 

Bestyrelsen vil anbefale Thomas Bo Birch som intern revisor. 

 

Ad. 8 Kommende møder 

Onsdag d. 14. marts kl. 19.30 hos Jørgen 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Status omkring affald på lastbilparkeringspladsen 

Intet nyt. 
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Opdatering af billeder på hjemmesiden  

Jørgen lægger dem på, hvis vi sender dem til ham. 

 

Tingslysning af grønne arealer  

Afventer stadig økonomisk bedre situation. 

 

 

 

 


