
                                                           
                                                                       
 
                                                                      
 
Møde  Mandag den 16. juni 2020 
Afholdt hos Tina 
Deltagere  Bestyrelsens medlemmer 
Fraværende   
 
 
Udsendt dagsorden 
Bestyrelsen mødes hos Tina og går en tur i området og forsætter mødet på terrassen – set i lyset af Corona 
og korrekt afstandtagen. 
 

• Rundgang 
• Generalforsamling  
• Kassereren 
• Veje, stier og skilte 
• Grønne områder 
• Snerydning 
• Hjemmesiden 
• Eventuelt 

 
Referat 
 
Opsamlingspunkter fra rundgang i grundejerforeningens område: 

• Udskiftning af falmede områdeskilte 
• Gartner skal mindes om at klippe de nederste grene på træer på stier 
• Privatejede træer/buske mod stamvejen og Teletubbiesbakken, hænger ud over foreningens grønne 

arealer/træer 
• Græsslåning 
• 5 nye træer skal bestilles til plantning i efteråret 2020 
• 3 træer ved Kirsebærlunden skal tilses (1 træ fjernes, 2 træer beskæres) 
• Grene fra træer/grønt hænger ud over Kirkestiens fortov 

 
Generalforsamling 
Den udsatte generalforsamling i foråret erstattes med en ny indkaldelse. 
Dato: tirsdag den 11. august 2020. Mødestart kl. 19.00 
Anette booker Fælleshuset i Æblehaven fra kl. 18.30. 
Vi serverer kun drikkevarer. 
Anette laver forslag til ny indkaldelse og sender forslaget til bestyrelsen på mail. 



Indkaldelsen omdeles i papir og der henvises til diverse bilag på hjemmesiden. Vi trykker et par eksemplarer 
til brug under mødet. 
Bestyrelsens beretning tilrettes, så den gælder fra sidste generalforsamling i 2019 og frem til dags dato. Så 
gentages nogle af emner til generalforsamlingen i 2021. 
 
Kassereren 
Det blev aftalt, at Tina omdeler opkrævninger på 2. rate kontingent med bemærkning om, at vi er bevidste 
om at budgettet først godkendes på den kommende generalforsamling og at satsen er uændret. 
Nordea-konti er fortsat utilgængelige på grund af udsat generalforsamling. 
 
Veje, stier og skilte 
Midterstriber på Stamvejen mangler at blive bestilt 
Områdeskilte er skiftet og påsat ”her er du” rød markering. Nye frontplader til områdeskiltene ligger til opbe-
varing hos Tina. 
 
Grønne områder 
Bestyrelsen drøftede de privatejede træer/buske, som hænger ud over foreningens grønne arealer/træer. Vi 
kan henstille til at ejerne får det beskåret. Medtages på førstkommende møde efter generalforsamlingen. 
 
Græsarealet på Stamvejen som støder op mod landmandens lejestykke, burde bruges som gangsti så vi 
undgår borgere bruger vejen. Vi har aldrig fået en tilbagemelding fra Ejendomme, Aarhus Kommune. Det er 
dog tydeligt, at landmanden er blevet gjort opmærksom på ikke at dyrke jorden op mellem lygtepælene. 
Anette henvender sig til Aarhus Kommune og beder dem jævne græsarealet og slå græsset samtidig med, 
at græsset slås på Tingskov Allé. 
 
Kontrakten med gartneren skal forlænges eller opsiges hvert 2. år. Nuværende kontrakt udløber ved udgan-
gen af 2020. Det fremgår ikke tydeligt nok af kontrakten, hvordan en opsigelse midt i en periode skal håndte-
res og hvornår perioden for en forlængelse skal finde sted.  
Anders spørger gartneren, om han er interesseret i at fortsætte, som grundejerforeningens gartner. 
 
Snerydning 
Thomas fornyer kontrakt med nuværende firma eller opsøger en ny mulighed. 
 
Hjemmesiden 
Anders og Pia opdaterer siden med referatet fra seneste bestyrelsesmøde og oplysning om ny dato for ge-
neralforsamlingen. 
Pia overdrager opgaven om hjemmesiden på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
 
Eventuelt 
Efter adskillige forsøg fra Thomas, er det ikke lykkes at finde en dato for afholdelse af den julefrokost, som 
skulle have fundet sted i januar måned 2020. Det blev aftalt, at julefrokosten ikke afholdes. 
 


