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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Rundtur i området (afgang fra Christina) 

3) Godkendelse af sidste mødereferat 

4) Orientering fra kassereren 

5) Grønne områder 

a. Status på det oprettede træ ved rundkørslen 

b. Status på fjernelse af stolper  

6) Veje/stier/skilte 

a. Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

b. Hundeskilte 

c. Stensætning ved cykeloverkørsler  

d. Videregivelse af klage over cyklister på sti ved Center Syd 

e. Skraldespande med låg i området 

f. Hul i vejen ved Æblehaven 

g. Hundeposer 

7) Snerydning 

a. Revidering af snerydningspolitik 

8) Kommende møder 

Møde den: 22.maj 2012 

Afholdt hos: Christina 

Til stede: Mads, Pia, Helle, Christina 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 

 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Der var et punkt omkring valg af næstformand, men da bestyrelsen ikke var fuldtallige blev 
punktet fjernet og sætte på til næste møde. Dagsordenen blev derefter godkendt. 

 

Ad. 2 Rundtur i området 

Bestyrelsen gennemgik den sydlige del af området. Skader m.m. blev dokumenteret. 
 

Ad. 3 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 4 Orientering fra kassereren 

Helle gennemgik det foreløbige regnskab. Der var intet at bemærke. 

 

Ad. 5 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 

Christina har ikke hørt fra EV omkring stolperne. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

Midterstriberne vil blive lavet i indeværende uge. 

 
Hundeskilte 

Afventer næste møde hvor den nordlige del af området vil blive gennemgået. 
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Stensætning ved cykeloverkørsler 

I forbindelse med gennemgangen af området, kiggede bestyrelsen på den nuværende 
løsning. Der var enighed om at den nuværende løsning ikke fungere, men der er tvivl om 
hvad der vil være den rigtige løsning. Pia vil prøve at kontakte kommunen for at høre hvad 
deres praksis er. 

 

Videregivelse af klage over cyklister på sti ved Center Syd 

Mads har sendt klagen videre til Tranbjerg Fællesråd. 

 

Skraldespande med låg i området 

Pia har kontaktet kommunen omkring skraldespandene i området. Det er aftalt at Pia 
sender et kort over området hvor skraldespandene er markeret. 

 

Hul i vejen ved Æblehaven 

Hullet er blevet repareret. 

 

Hundeposer 

Forbruget af hundeposer er meget voldsomt. Stativerne er typisk tømt efter 3-4 dage 
hvilket svarer til et forbrug af over 25 poser pr dag. Forbruget er nu blevet så stort at 
bestyrelsen ikke længere kan forsvarer at fylde stativerne op. Når de sidste poser er brugt 
laver Jørgen et skilt som forklarer dette og skiltet sættes i de 3 hundepose stativer. 

 

 

Ad. 7 Snerydning 

Revidering af snerydningspolitik 

Thomas har lavet et oplæg som beskriver snerydningspolitikken. Det blev besluttet at 
vente til senere på året med færdiggørelsen. 

 

Ad. 8 Kommende møder 

Tirsdag d. 21. august kl. 19.30 hos Helle. Der startes med en rundtur i den nordlige del af 
området. 

 

Ad. 9 Eventuelt 
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Status omkring affald på lastbilparkeringspladsen 

GW jævner den sidste bunke sand ud på parkeringspladsen i indeværende uge. 

 

Opdatering af billeder på hjemmesiden  

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

 

Tingslysning af grønne arealer  

Afventer stadig økonomisk bedre situation. 

 


