
                                                           
                                                                       
 
                                                                      
 

Møde  Mandag den 25. september 2017 
Afholdt hos Tina 
Deltagere  Bestyrelsens medlemmer 
Fraværende  Suppleant Vibeke 

 
 
Udsendt dagsorden 

1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17/8-2017 
3. Nyt fra formanden 
4. Kassereren (Tina) 
5. Grønne områder (Anders) 
6. Veje. Stier, skilte (Pia) 
7. Snerydning (Peter) 
8. Hjemmesiden (Pia) 
9. Kommende møder  

• 31/10-2017 v. Peter 
• 13/12-2017 v. Bent 

10. Eventuelt 
 
Referat 
 
Bemærkninger til dagsorden 
Anette oplyste, at suppleant Vibeke desværre ikke havde mulighed for at deltage i aftenens møde. Hun er 
inviteret med til det efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17/8-2017 
Godkendt og kan lægges på hjemmesiden 
 
Nyt fra formanden 
Bent havde intet nyt under emnet 
 
Kassereren 
Tina oplyste, at mange allerede har betalt kontingent. 
 
Grønne områder 
Anders oplyste, at 1) græsklippesæson ikke er ovre endnu, gartneren slår stadig græs, 2) at hvepsebo på 
Kirsebærlunden er forsvarligt fjernet af et firma, 3) at et træ er gået ud v. Kirsebærlunden/seniorboligerne, 
det udskiftes.  



Anders spørger ved lejlighed gartneren, hvad forskellen er økonomisk ved at reducere pur-området og i ste-
det etablere og vedligeholde græsområder på baggrund af snakken om purområdet fra sidste års generalfor-
samling. 
Bestyrelsen drøftede i den sammenhæng beskæring af træer på stamvejen og stierne. Det blev aftalt, at 
Tina og Peter spadserer en tur i området og noterer antallet af og placering af træerne. Baggrunden for note-
ringen er, at bestyrelsen ønsker at lave en beskrivelse af, hvordan foreningen fremover ønsker at f.eks. 
træer skal fremstå med højde og diameter i trækrone m.m. og dermed bedre kan lave et budget for udgifter 
forbundet hermed. 
 
Veje, stier og skilte 
Anders oplyste, at den uautoriserede lås på bommen ved rundkørslen er fjernet og bommene lukket. Bent 
besvarer henvendelsen på mail. 
 
Peter fortalte, at han været i dialog med ARKIL om ”reparationen” af den nyanlagte asfalt i de tre vænger og 
om det kan være rigtigt, at der allerede er revner i den. Dialogen startede i maj måned og da svaret endelig 
kom, forlød det, at ARKIL ikke var interesseret i at udbedre revnerne uden beregning og at de for øvrigt også 
havde travlt med andre opgaver. Peter kontaktede derfor et andet firma, som efterfølgende har repareret 
revner og lavet 19 nye kloakasfaltkraver.  
 
Tina gjorde opmærksom på, at områdeskiltene bør skiftes. To af frontpladerne er revnet og kortene er 
falmet. Anders kigger forbi skiltene og de to aftaler hvorvidt en eventuel udskiftning kan vente til foråret. 
 
Snerydning 
Peter oplyste, at Andelsboligforeningen Tingskoven har bedt om at få et saltdepot og har gjort plads omkring 
den nederste del af området med skråparkering i deres forening. 
 
Hjemmesiden 
Aftalt at Pia lægger nyhed op om; 1) saltdepoter (hvis flere foreninger er interesseret i, at have et depot stå-
ende). I forvejen ligger nyheder om revner på veje og stier, affaldshundeposer og skilt ved Trankær Vænge. 
 
Kommende møder 
Følgende aftalte møder 31/10 og 13/12 flyttes til mandag den 6/11 og onsdag den 6/12. 
Nyt møde i 2018 aftalt til: torsdag den 8/2 hos Anders. 
Generalforsamlingen bliver enten i uge 11 eller 12. 
Julefrokost aftalt til 3/2-2018. 
 
Eventuelt 
Intet til emnet 
 
 


