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____________________________________________________ 
 
Referat 
 
1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
Ingen 
 
2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25/11 
Godkendt 
 
3. Generalforsamling 2016 
Aftalt mødedato: mandag den 14. marts 2016 med starttidspunkt kl. 18.00. 

Møde den: 7. januar 2016 kl. 18.00 

Afholdt hos: Pia  

Til stede: Bestyrelsens medlemmer 

Fraværende: Jørgen 

Referent: Anette 
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Tina booker Bocenter Tranbjergs mødelokale. 
Tina laver udkast til budget 2016, Anette laver udkast til indkaldelsen og Jørgen forbereder 
formandsberetningen. 
På valg: Anders, Pia, Jørgen, Anette (ønske om genopstilling på nær Jørgen). Anders 
tager kontakt til et par af grundejerforeningens beboere med henblik på opstilling til valg. 
Tina og Peter undersøger muligheden for bestilling af ”middag”. Anders forsøger at booke 
Fællesrådets formand til et kort oplæg før middagen, om hvad der rører sig i området de 
kommende år. 
 
4. Hjemmesiden(Jørgen) 
Intet nyt 
 
5. Kassereren(Tina) 
Resultatopgørelse for perioden 1/1 – 31/12 2015 blev drøftet og godkendt. Tina 
fremsender den til revisor. 
 
6. Grønne områder(Anders) 

• Midt i december var øverste del af grundejerforeningen mørklagt – på veje og stier. 

Blev meldt til Energi Midt og de løste problemet allerede dagen efter. 

• Gartner har kantet de værste af foreningens pur af, fjernet søsten og efterfyldt med 

jord. Han har fortalt, at han har fået ros for sit arbejde af flere af foreningens 

beboere – og det glæder også bestyrelsen. 

• Tømreren opsatte fodhegn 23/12 og udskiftede de gamle rådne pullerter. De nye 

pullerter er gravet 1 meter ned, hvor de gamle kun stod 1/2 meter i jorden. 

Tømreren gravede desværre en lysledning over ved opgravningen og Energi Midt 

har igen været på banen og foranlediget en midlertidig løsning, de selv følger op på 

i forhold til tømreren. 

• Hvis nogen i foreningen oplever problemer med vejlyset, kan det fejlmeldes på 

denne side: 
http://kort.energimidt.dk/Html5Viewer_DK_GC43/Index.html?configBase=http://kort.energim

idt.dk/Geocortex/Essentials/GC43/REST/sites/External_Udelys_Fejlmelding/viewers/UdelysFejl

melding 

• Træer ud for Trankær Vænge 95 hælder meget til siden på grund af vand og vind. 

Evt. beskæring af kronerne eller anden løsning vil blive drøftet med gartneren. 

• Der vil blive en gennemgang af træerne i området i foråret med henblik på 

beskæring, udskiftning m.v. 
 
7. Veje, Stier, skilte(Pia) 

• Asfaltforseglingen skal foretages ved mindst 1-2 plusgrader. Firmaet går hele 

området igennem. 

• Sugning af vand ved afløb til overfladevand er ikke nået siden sidste 

bestyrelsesmøde og vil blive igangsat. 

• Pia bestiller oprensning af afløbsriste på stien bag Trankærgårdsvej 100-102 
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• Den er gal med asfaltfelt i en firkant i ABF Tranegårdsparken ud for Trankær 

Vænge 140. Det blev aftalt, at bestyrelsen kigger på feltet med henblik på en evt. 

udbedring af en tidligere ukendt opgravning, som nævnt i bestyrelsens mødereferat 

10/9 2015. 

• Pia nævnte et problem med asfalten ved nye riste ved skolestien ud for et af 

vængerne. Bestyrelsen fastslog, at området hører under kommunens ansvar. 
 
8. Snerydning 

• Saltdepotet er i år placeret på kommunens lastbilholdeplads 
 
9. Særskilte opsamlingspunkter ved Mads 

• Det blev aftalt, at Pia kontakter Mads og hører om sidste nyt vedr. tinglyste arealer 

og overtager opgaven. 

 
10. Kommende møder 

• Onsdag den 10. februar 2016 kl. 18.00 møde ved Anette 
 
11. Eventuelt 
Intet 
 
 
 
 
 


