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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) Grønne områder 

a. Beskæring af træer mellem Tranegårdsparken og Rosenhaven 

b. Reetablering af dødt træ 

c. Status vedr. sneskader på græs 

d. Tinglysning af grønne arealer 

5) Veje/stier/skilte 

a. Forespørgsel om sti til ”ny skov” 

b. Status vedr. fornyelse af områdeskilte 

c. Reparation af revner i asfalt 

d. Byggerod på lastbilparkeringen 

6) Snerydning 

a. Møde/rundgang med den nye snerydder 

7) Kommende møder 

8) Evt. 

 

Møde den: 2.oktober 2013 

Afholdt hos: Pia 

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

Afbud: - 

Referent: Jørgen 
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Ad. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af sidste mødereferat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad. 3 Orientering fra kassereren 

Helle gennemgik det foreløbige regnskab. Der mangler 2 indbetalinger, men ellers ser 
regnskabet fint ud. Det har vist sig at tilbuddet fra Djurslands Bank vedrørende vejfond 
kontoen ikke matcher det vi pt. har. Den tilbudte rente er noget lavere, og Helle vil 
undersøge om det er muligt at få en højere rente et andet sted. 

 

Ad. 4 Grønne områder 

Beskæring af træer mellem Tranegårdsparken og Rosenhaven 

Træerne vil blive beskåret i løbet af efteråret. 

 

Reetablering af dødt træ 

Det døde træ ved Skolestien vil blive fjernet og erstattet med et nyt i løbet af efteråret. 

 

Status vedr. sneskader på græs 

Pia har tjekket det berørte område, og det ser fint ud nu. Punktet blev lukket. 

 

Tingslysning af grønne arealer  

Intet nyt. 

 

Ad. 5 Veje/stier/skilte 

Forespørgsel om sti til ”ny skov” 

Bestyrelsen har fået en forespørgsel om sti til ”den nye skov” Argumentet er at der ellers 
vil blive en ”ulovlig” sti til skoven lige ud for stamvejen. Mads har sendt en forespørgsel til 
Tranbjerg fællesråd, men har endnu ikke modtaget noget svar.  

 

Status vedr. fornyelse af områdeskilte 
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Mads har undersøgt hvad der er af muligheder vedrørende de rammer der holder vores 
områdeskilte. Der var udvalgt 3 mulige løsninger: 

a. Samme system som nu, hvor plakaterne holdes på plads af skinner som nittes fast i 
rammen. Disse er dog svære at skifte, da man skal bore nitterne ud hver gang en 
plakat skal skiftes. 

b. Et klik skinne system, hvor plakaterne holdes på plads af skinner som klikkes fast i 
rammen. Pris ca. 1400kr. 

c. Et plakat skab hvor plakaterne sidder inde i et skab med plexiglas i lågen. Pris ca. 
5500kr. Bekymringen er her om skabene vil blive ødelagt. 

 

Det blev besluttet at skifte til klik skinne systemet. Mads bestiller rammerne. 

 

Revner i asfalt 

Pia har haft kontakt med en person fra kommunen som har været ude og tjekke vejene. 
Kommunen har ikke mulighed for at lappe revnerne, men foreslog at der tages kontakt 
med NCC som er det firma kommunen selv bruger når der skal repareres revner i asfalt. 

Derudover blev de veje hvor der mangler slidlag gennemgået. Her vil de vende tilbage 
med et evt. tilbud på hvad det vil koste at få lagt nyt asfalt. 

Kommunen kan godt hjælpe med at få lavet midterstriber i de to sving hvor der er striber i 
dag.   

 

Byggerod på lastbilparkeringen 

Mads har skrevet til kommunen mht. den fyldte lastbilparkering. Kommunen har skrevet 
tilbage at de vil tjekke op på det.  

 

 

Ad. 6 Snerydning 

Møde/rundgang med den nye snerydder 

Snerydningen vil i den kommende sæson blive håndteret af ”Den Gamle Gartners Datter”. 
Der er aftalt en rundgang i området onsdag d. 13. november med start kl. 16:30. 

Der vil blive lavet en seddel om dette som hver Parcel/Andelsforening får, så de har 
mulighed for at møde den nye snerydder. 

 

Ad. 7 Kommende møder 

27. november kl. 19:30 hos Mads  
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Ad. 8 Eventuelt 


