
                                                           

                                                                       

                                                               

Møde  Tirsdag den 26. januar 2020 kl. 18.00 

Afholdes hos Virtuelt – Microsoft Teams 

Deltagere  Bestyrelsens medlemmer 

Afbud  
 

 

Dagsorden 
 

1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 

 

2. Kassereren 

• Generel status fra kasseren 

• 2021 Budget 

• Status fuldmagt Nordea (Mads) 

 
3. Grønne områder 

• Orientering om forlængelse af aftale med Vestervig 

• Status tilbud på plantning af nye træer (Th. Service) 

• Tilbud på beskæring af PUR 

• Orintering tilbud/ordre på klipning af græs mellem marken og lastbilparkering 
 

4. Veje. Stier, skilte 

• Status ang. nyt skilt til rosenhaven / afklaring af hvem der skal betale. 

• Status for evt. mulighed for løsning på bom ved ældreboliger 

• Status striber i sving 

• Orientering om vejbump og 40 km zone 

• Opkørsel ved æblehaven 
 

5. Snerydning  

• Vurdering af hvordan det går med Tholstrup 
Hjemmesiden 

6.  

• Status opdatering hjemmeside 

• Orientering udenlandsk adgang 
 

7. Tidsplan generalforsamling 
 

8. Kommende mødedage 

• Næste møde? 

• Mødesteder (hvem) 

• Skal suppleanten deltage og hvor ofte? 
 

9. Eventuelt 
 
 



 
2, 

 
Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
 
Thomas havde en tilføjelse til dagorden ”Tranbjerg bli’r vild”. Ellers ingen bemærkninger til 
dagsordenen. 
 
Kassereren 
 
En parcel har indbetalt kontingent. Der vil ikke blive udsendt opkrævninger vedr. kontingent 
for 2021.  
 
Nordea har endnu ikke fremsendt materiale vedr. årsopgørelser for 2020.  
 
Budgettet for 2021, samt bilagene for 2020 er sendt til revisoren med information om de 
manglende bilag fra Nordea. 
 
Der er stadig problemer med fuldmagterne i Nordea. 
 
Grønne områder 
 
Der er lavet en forlængelse med Vestervig om de grønne områder samt beskæring, den 
gælder i en fire årig periode. 
 

           Vi har fået et tilbud fra Vestervig vedr. planering af ved marken for enden af Trankærgårds- 
           vej ud i mod Tingskov Allé – det vil han gå i gang med, når vejret tillader det. 
            
           Vi indhenter et tilbud fra Th. Service vedr. plantning af træer. 
 

Beskæring af PUR oppe mod skolens sportsplads – det vil give et bedre udsyn ned mod 
vejen.  
 
Vi har fået et tilbud fra Vestervig, men indhenter tilbud fra Tolstrup og  
Th. Service til sammenligning. 
 
”Tranbjerg bli’r vild” er noget bestyrelsen vil arbejde videre med. 
 
 
Veje, stier, skilte 
 
Fornyelse af skiltet ved Rosenhaven er et foreningen selv skal betale, hvis det skal udskif-
tes. De områder, hvor skiltene er udskiftet har foreningen selv stået for udskiftningen. 
 
Der afventes svar fra Falck vedr. bom stien ved ældreboligerne. 
 
Status på striber i sving. Vi har tidligere brugt Th. Service, og bedt dem om at komme med 
et tilbud.  
 
Striberne forventes at blive lavet når temperaturen tillader det.  
 
 
 
 
 



 
 

3. 
 
Der er lavet 40 km zone, de vejbump der er blevet lavet i den forbindelse, har Grundejerfor-
eningen ikke været involveret i, det er kommunen, der har stået for det. 
 
Opkørslen ved Fælleshuset i Æblehaven vil blive lavet i forbindelse med striberne i svinget. 

 
Snerydning 
 
Der er mange hjulspor i rabatten rundt i foreningen. De er opstået, når der saltes og sneryd-
des.  
 
Tolstrup er blevet gjort opmærksom på ovennævnte, og vil blive repareret når vinterperio-
den er overstået. 
 
Bommene er bliver åbnet ved saltning og snerydning, Tolstrup er blev gjort opmærksom på, 
at de skal lukkes. 
 
Der har været nogle områder, hvor der har manglet saltning, det er Tolstrup blevet gjort op-
mærksom på.  
 
Der skal sendes en SMS fra Tolstrup når der saltes. 
 
Hjemmesiden 
 
Vores hjemmeside bliver ikke overrendt.  
 

           Vedligeholdelse af hjemmeside med referater m.v., der indeholder navne, skal redigeres  
           iflg. GDPR. 
 
           Generalforsamling 
 
           Næste generalforsamling bliver den 17.  maj 2021. 
 
           Kommende mødedage 
           
           Næste møde over teams den 4. marts 2021. 
            
           Suppleanterne vil blive inviteret med næste gang. 
 
           Eventuelt 
 
           Intet 
 
            
 
              
 

 
 
 
 

 
 



 


