
                                                           

                                                                       

                                                               

Møde  Torsdag den 4. marts 2021 kl. 18.00 

Afholdes hos Virtuelt – Microsoft Teams 

Deltagere  Bestyrelsens medlemmer og suppleanter 

Afbud  
 

 

Dagsorden 
 

1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 

 

2. Kassereren 

• Generel status fra kasseren 

• Status fuldmagt Nordea 

 
3. Grønne områder 

• Status tilbud på plantning af nye træer 

• Tilbud på beskæring af PUR 

• Status ”Vild med vilje” 
 

4. Veje. Stier, skilte 

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

• Status striber i sving 

• Opkørsel ved æblehaven 
 

5. Snerydning  

• Vurdering af hvordan det går med Tholstrup 
 

6. Hjemmesiden 

• Status opdatering hjemmeside 
 

7. Generalforsamling 
 

8. Kommende mødedage 

• Næste møde? 

• Mødesteder (hvem) 
 

9. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
 
 
Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 
Kassereren 
 
Bilagene fra revisoren er blevet hentet sammen med 30 regnskaber og en fil med regnskabet til 
hjemmesiden. 
 
Der er overført kr. 120.000 fra driften til Djursland Bank. 
 
Tallet vedr. snerydning for 2020/21 er rettet til.  
 
Der kan komme flere regninger vedr. saltning og snerydning for 2021. 
 
Budgettet vil også blive lagt på hjemmesiden. 
 
Grønne områder 
 
Det er ikke lykkedes at få et tilbud på beskæring af PUR fra Th. Service, og vi har derfor kontaktet 
Tolstrup for et tilbud på beskæring af pur. 
 
Tholstrup har lovet at komme med et tilbud – vi har ikke hørt fra ham endnu. 
 
Det blev foreslået, at der evt. kunne kontaktes en ”Topkapper” fra området. 
 
Vi indhenter tilbud på plantning af nye træer. Arbejdet igangsættes, når vejret tillader det. 
 
Vestervig er ligeledes blevet kontaktet for en pris vedr. beskæring af PUR ved sportspladsen, da 
det ikke er med i den almindelige aftale, om vedligeholdelse af de grønne områder. 
 
Veje, Stier, Skilte  
 
Information vedr. bommene på stierne: 
Bestyrelsen har efter opfordring på generalforsamlingen taget endnu en kontakt til Falck samt Re-
gion Midt for at afklarer om myndighederne har et krav om, at bommene skal være åbne for at 
sikre en hurtig udrykning i tilfælde af uheld. Vi har modtaget følgende svar fra præhospitalet Re-
gion Midt:  ” Vi har nu undersøgt din henvendelse, og vi er kommet frem til, at de nuværende ad-
gangsforhold ikke giver udfordringer for vores personale ved brug for akut afhentning. Vi vurderer, 
at der er tilstrækkeligt med adgang til jeres boliger via stisystemerne omkring boligerne. Dette gør 
sig også gældende selvom, der er bom ved stierne.”. Bestyrelsen har tidligere haft kontakt til kom-
munen, som heller ikke har indsigelser til de lukkede bomme. Bestyrelsen fastholder derfor, at 
bommene skal være lukket da dette øget sikkerheden for cyklister”. 
Th. Service bliver kontaktet vedr. striber i svinget og opkørslen ved fælleshuset i Æblehaven. 
 
Der indhentes tilbud på asfaltering på Trankær Vænge 1-25, 2-62, 124-172 og 71-117. 
 
Snerydning 
 
Vi har fået en regning fra Tholstrup for saltning og snerydning for februar måned.  
 
Det var aftalt, at Tholstrup skulle give besked, når han har saltede. Det har han ikke overholdt.  



 
3. 

 
Det blev vedtaget, at han skulle fortsætte med saltning i marts måned, men vil blive bedt om at 
give besked, når han går i gang med saltningen. 
 
Vestervig skal kontaktes, hvis reetableringen af græs/overgange ikke er gjort inden sæsonen for 
græsslåning starter.  
 
Vi har en aftale med NCC vedr. opsugning på vejen af sand m.m. efter vinteren, og vi forventer de 
kommer i løbet af foråret. 
 
Budgettet opjusteres vedr. snerydning 2021. 

 
Hjemmesiden 
 
Regnskabet er lagt på hjemmesiden. 
 
Tranbjerg droneservice kontaktes for et tilbud om billeder til vores hjemmeside. 
 
Generalforsamling 
 
Aflysning af generalforsamlingen. 
 

Set i lyset af de fortsatte Coronarestriktioner og at der fortsat ikke er udsigt til at forsamlingsfor-

buddet (indendørs) hæves fra de nuværende fem (5) har bestyrelsen besluttet at udsætte general-

forsamlingen til der kommer nye anbefalinger fra regeringen. 

Det er bestyrelsens vurdering at selv om der nedsættes en politisk arbejdsgruppen, der ser på for-

samlingsforbuddet vil loftet ikke blive hævet tilstrækkeligt til at en generalforsamling kan afholdes 

indendørs 

Se evt.: https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf 
 
Kommende mødedage  
 
Næste møde onsdag den 14/4 2021 kl. 18 hos Thomas ellers virtuelt. 
 
Eventuelt 
  
Intet. 
  

https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf

