
                                                           

                                                                       

                                                               

Møde  Torsdag den 14. april 2021 kl. 18.00 

Afholdes hos Virtuelt – Microsoft Teams 

Deltagere  Bestyrelsens medlemmer 

Afbud  
 

 

Dagsorden (revideret) 
 

1. Godkendelse af sidste mødes referat 
 

2. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 

 

3. Kassereren 

• Generel status fra kassereren 

 
4. Grønne områder 

• Status: Tilbud på plantning af nye træer 

• Orientering om beskæring af PUR 

• Status: Græs ved marken 

• Henvendelse fra ABF Tingskoven – Biler på græs. 
 

5. Veje. Stier, skilte 

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

• Status striber i sving 

• Opkørsel ved æblehaven 

• Tilbud på asfaltering 
 

6. Snerydning  

• Vurdering af hvordan det går med Tholstrup 

• Sugning af veje 
 

7. Hjemmesiden 

• Status opdatering hjemmeside 
 

8. Generalforsamling 

• Corona aflysning? 

• Forslag til nyt medlem 
 

9. Kommende mødedage 

• Næste møde? 

• Mødesteder (hvem) 
 

10. Eventuelt 
• Lokalplan ang. byggeplaner på marken. 
• Dronebilleder 

 



 
 

2. 
 
 
 
Godkendelse af sidste mødes referat 
 
Der var rettelser til sidste mødes referat, de er nu rettet og referatet er lagt på hjemmesi-
den. 
 
Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
 
Den første udsendte dagsorden er blevet rettet til. 
 
Kassereren  
 
Hvad gør vi med manglende inddrivning af kontingent, når vi ikke har afholdt generalfor-
samling? 
 
Der vil blive opkrævet 1. rate af kontingentet medio maj 2021. 
 
Grønne områder 
 
Vedr. plantning af nye træer, spørger vi Topkapper, om de vil komme med et tilbud. 
 
Beskæring af Pur er afsluttet, efter nogens mening, er det blevet meget lavt, men gartneren 
har fået mange positive bemærkninger. Så det skal nok blive godt. 
 
Græskanten ved marken er fræset så det er jævnt. Der vil blive sået græs, når der ikke 
længere er frost om natten. 
 
I nuværende mindre jordstykke langs cykelstier og ved Pur vil der blive sået græs, da det vil 
gør det nemmere for gartneren, at holde arealerne. 
 
AFB Tingskoven bygger om i perioden maj – oktober 2021. I byggeperioden vil biler være 
parkeret på græsset ved Trankær Vænge og Trankærgårdsvej. 
 
Veje, Stier, Skilte 
 
Vedr. bomme ved ældreboliger, har vi fået en tilbagemelding fra Region Midtjylland med 
teksten: 
 

Vi har nu undersøgt din henvendelse, og vi er kommet frem til, at de nuværende adgangsfor-

hold 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. 

 

PEAB har givet et tilbud på kr. 5.000 for nye striber i svinget lige efter der drejes ind på 
Trankærgårdsvej fra Tingskovs Alle. Johnni Mikkelsen fra PEAB vil blive kontaktet for gen-
etablering af striber. 

 
Opkørslen ved Fælleshus i Æblehaven bliver lavet, når man går i gang med asfalteringen. 
 
 
 



 
 

3. 
 
Vi har fået et tilbud fra PEAB på asfaltering på kr. 401.000 (ecxl. moms). Asfalten er med 
SMA 6 klippegranit, der er velegnet til veje, hvor der køre biler og tung trafik.  
 
Det skal undersøges, om underlaget til asfalten kan give efter,  
 
AB Tingskoven vil gerne have en tidsplan vedr. asfalteringen. 
 
Der skal frigives kr. 150.000 mere fra Vejfonden, det kan ikke lade sig gøre uden afholdelse 
af generalforsamling i 2021, ifølge vedtægternes §7.17 og §7.15. 
 
Snerydning 
 
Vi mangler at få den sidste regning fra Tholstrup vedr. saltning. Efter en snak med Thol-
strup, lover de bod og bedring. 
 
Til næste år tages det op til vurdering om de har overholdt de aftalte aftaler. 
 
Der er stadig ikke lavet reetablering af græskanter og huller de steder, hvor der er kørt ud i 
græsset.  
 
Vi har en aftale med NCC fra sidste år vedr. sugning af veje. De kommer og suger, når det 
passer med vejret. 
 
Hjemmesiden 
 
Regnskabet for 2020 og referatet fra 4. april 2021 er lagt på hjemmesiden. 
 
Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er foreløbig aflyst pga. af Corona og forsamlingsforbuddet. 
 
Næste møde 
 
Tirsdag den 25/5 2021 kl.18 virtuelt eller hos Thomas. 
 
Eventuelt 
 
Vedr. byggeplan på marken ved Tranbjerg Sø og Østerby Skov er Aarhus Kommune i gang 
med forberedelserne til at ændre på nuværende lokalplan, idet marken mod Tingskov Allé 
skal bruges til bebyggelse. Den drives i øjeblikket som landbrugsjord. 
 
Emnet blev ikke færdig diskuteret, og vil blive taget op på næste møde. 
 
Drone billeder må gerne komme på hjemmesiden. Der bliver ikke overtrådt nogle regler. 
Det kunne evt. blive billeder af de 4 årstider. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


