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Referat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2) Rundtur i områdets nordlige del (afgang fra Helle) 

3) Godkendelse af sidste mødereferat 

4) Orientering fra kassereren 

5) Grønne områder 

a. Udbudsrunde - valg af leverandør 2013 

b. Status på det oprettede træ ved rundkørslen 

c. Status på fjernelse af stolper  

d. Klage vedr. kantafbrænding 

6) Veje/stier/skilte 

a. Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

b. Hundeskilte 

c. Stensætning ved cykeloverkørsler  

d. Skraldespande med låg i området 

e. Vurdering af behov for sugning af kloakker 

f. Hundeposer 

7) Snerydning 

a. Revidering af snerydningspolitik 

Møde den: 3.september 2012 

Afholdt hos: Helle 

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

Afbud: Pia 

Referent: Jørgen 
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b. Møde mellem snerydder og områdets beboere 

c. Snerydning 2012-2013 

8) Kommende møder 

9) Eventuelt 

a. Status omkring affald på lastbilparkeringspladsen 

b. Opdatering af billeder på hjemmesiden 

c. Tinglysning af grønne arealer 

 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt 

 

Ad. 2 Rundtur i området 

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

Stykket mellem BoCenteret og boldbanen er ved at lukke til. Pia kontakter kommunen mht. 
at få boldbanens hegn klippet. 

Der er nogle døde træer samt en stolpe fra stæretårnet i "Kirsebærlunden" som bør 
fjernes. Dette vil blive en del af næste års plan for de grønne områder. 
 

Ad. 3 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 4 Orientering fra kassereren 

Vores revisor er fratrådt Revi Merco, og vi ved endnu ikke hvem der bliver vores nye 
revisor. Revi Merco er fusioneret med Brandt, men det burde ikke have nogen betydning. 

 

Ad. 5 Grønne områder 

Udbudsrunde - valg af leverandør 2013 

Vores nuværende leverandør E.V har opsagt aftalen fra 1. januar 2013 grundet 

økonomien i den nuværende aftale. Christina vil derfor blive indhentet nyt tilbud fra E.V 

samt fra 1 eller 2 andre. 

 

Status på det oprettede træ ved rundkørslen 
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Mads fjerner rebet, og så ser vi tiden an. 

 

Status på fjernelse af stolper 

Alle de brækkede stolper er fjernet. 

 

Klage vedr. kantafbrænding 

Bestyrelsen har modtaget en klage om at der ikke er brændt kanter i Ejerlauget. Christina 
har snakket med E.V som vil sørge for at der bliver brændt. 

 

Ad. 6 Veje/stier/skilte 

Midterstriber i sving på stamvej og Trankær Vænge 

Midterstriberne er blevet lavet. Der er ikke de kønneste striber, men de virker efter 
hensigten og prisen var lav. 

 
Hundeskilte 

Mads har nittet et hundeskilt fast ved Skolestien. Hvis det holder bliver de andre nittet fast 

næste gang der skiftes områdeskilte. 

 

Stensætning ved cykeloverkørsler 

Intet at berette. 

 

Skraldespande med låg i området 

Der er opsat nye skraldespande i området. De ser ud til at løse problemet mht. affald som 
bliver trukket op af fugle m.m. 

 

Vurdering af behov for sugning af kloakker 

Der var enighed om at se tiden an, og bestille sugning efter behov. 

 

Hundeposer 

Der er enkelte pakker tilbage som Jørgen fylder i stativerne. Derefter bliver stativerne 
fjernet grundet det store forbrug af hundeposer. Stativerne gemmes til efter næste 
generalforsamling hvor punktet tages op. 
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Ad. 7 Snerydning 

Revidering af snerydningspolitik 

En ny snerydningspolitik blev udarbejdet. Jørgen opdaterer hjemmesiden. 

 

Møde mellem snerydder og områdets beboere 

Der vil ikke blive afholdt møde mellem områdets beboere og snerydderen i år. 

 

Snerydning 2012-2013 

Peter kontakter GW for at få et tilbud på snerydning til den kommende vinter. 

 

Ad. 8 Kommende møder 

Onsdag d. 24. oktober kl. 19.30 hos Peter. 

 

Ad. 9 Eventuelt 

Status omkring affald på lastbilparkeringspladsen 

Pladsen ser fin ud.  

 

Opdatering af billeder på hjemmesiden  

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

 

Tingslysning af grønne arealer  

Mads kontakter kommunen for at få et samlet tilbud på tinglysning af de manglende 
områder. 

 


