
                                                           

                                                                       

                                                               

Møde  Tirsdag den 24. maj 2021 kl. 18.00 

Afholdes hos Virtuelt – Microsoft Teams 

Deltagere  Bestyrelsens medlemmer 

Afbud  
 

 

Dagsorden  
 

1. Godkendelse af sidste mødes referat 
 

2. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 

 

3. Kassereren 

• Generel status fra kasseren 

 
4. Grønne områder 

• Status: Tilbud på plantning af nye træer 
 

5. Veje. Stier, skilte 

• Status striber i sving 

• Opkørsel ved æblehaven 

• Tilbud på asfaltering 
 

6. Snerydning  

• Tholstrup – udbedring af hjulspor i græs 

• Sugning af veje udført 
 

7. Hjemmesiden 

• Status opdatering hjemmeside 
 

8. Generalforsamling 

• Dato (Morten foreslår 9.16. 23. eller 30. aug.) 

• Tilbud på bogholder/kassér funktionen. 
 

9. Kommende mødedage 

• Næste møde? 

• Mødesteder (hvem) 
 

10. Eventuelt 
• Lokalplan ang. byggeplaner på marken: 

i. Vores holdning 

ii. Deltagelse på orienteringsmøde (Tina & Thomas) OBS: tilmelding 26. maj 
• Dronebilleder 

 
 
 



2. 
 
 
 
 
Godkendelse af sidste mødes referat 
 
Referatet godkendt. 
 
Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
 
Ingen kommentarer. 
 
Kassereren 
 
Der er indbetalt kontingent fra næsten alle foreninger. Århus Kommune vil blive rykket efter gene-
ralforsamlingen for deres kontingent på kr. 133.000. 
 
Indestående i Nordea er kr. 1.250.000 – Vejfonden samt overskud på likviditetskontoen. 
Indestående i Djursland Bank kr. 867.000. 
 
Grønne områder 
 
Der indhentes tillbud fra Topkapper for tilplantning af nye træer. 
 
Der sættes 2 nye støttepæle op ved de 2 træer, der står ved Trankær Lund og det grønne areal. 
 
Veje, stier, skilte 
 
Vi afventer tilbud fra Colas Danmark vedr. asfaltering.  
 
Der rykkes for tilbud af asfaltering fra Colas. 
 
Huller i asfalten (fuglereder) opstår, når bilen holder stille, og man drejer bilens hjul, det sker typisk 
på asfalt af typen PA. 
 
Colas sender navn på et firma, der kan reparere asfalten, evt. som fast vedligeholdelse. 
 
Opkørslen ved Fælleshuset i Æblehaven bliver lavet når asfalt lægges. 
 
Snerydning 
 
Udbedringen af hjulspor i vejkanten er endnu ikke sket. Tholstrup vil blive rykket igen. 
 
Sugning af vejene er blevet udført den 24/4 2021. 
 
Hjemmesiden 
 
Der bliver oprettet nye mailadresser på bestyrelsen. 
 
 
 
 
 

 



 
3. 

 
 
Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen bliver den 6. september 2021. 
 
Tilbud på bogholder/kasserer funktionen. 
 
 
Kommende mødedage 

 
Næste møde mandag den 9/8 2021 hos Thomas. 
 
Eventuelt 
 
Tina og Mads deltager i orienteringsmødet. 
 
Dronebilleder – intet nyt. 
 
 
 
 
 


