
Møde Mandag den 9. august 2021 kl. 18.00
Afholdes hos Thomas
Deltagere Bestyrelsens medlemmer
Afbud Jan

Dagsorden
1. Godkendelse af referat

2. Bemærkninger til den udsendte dagsorden

1. Kassereren
● Generel status fra kasseren

2. Grønne områder
● Status: Tilbud på plantning af nye træer.
● Status: Stolper ved 2 træer.
● Generel status på grøn vedligehold.

3. Veje. Stier, skilte
● Status striber i sving
● Tilbud på asfaltering incl. opkørsel ved Fælleshuset.

4. Snerydning
● Tholstrup – udbedring af hjulspor i græs
● Tilbudsrunde for sæson 2021/2022?

5. Hjemmesiden
● Statusopdatering hjemmeside

6. Generalforsamling
● Afklaring af forslag der skal i afstemning
● Afklaring af forslag til ændringer til vedtægter
● Afklaring af forplejning
● Udarbejdelse af indkaldelse
● Fordeling af opgaver:

i. Dagsorden, renskriv, print og omdeling
ii. Indkøb af forplejning mv.
iii. Div. f.eks. projekter

● Formandens beretning

7. Kommende mødedage
● Næste møde?
● Mødesteder (hvem)

8. Eventuelt
● Lokalplan ang. byggeplaner på marken:



i. Kort status efter orienteringsmøde
● Dronebilleder

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt med rettelser.

Bemærkninger til den udsendte dagsorden

Der var ingen bemærkninger.

Kassereren

Bocenteret og Ældreboligen har ikke fået en opkrævning endnu. Århus Kommune bliver opkrævet
efter generalforsamlingen, da de kun bliver opkrævet 1 gang årlig via EAN nr.

Grønne områder

Gartneren er på sagen med de 2 støttepæle op ad 2 træer ved Trankær Lund og det grønne areal.

Gartneren klipper pur til efteråret, selvom de er blevet klippet ekstraordinært i foråret. De har groet
godt i løbet af sommeren.

Generelt er der ingen udfordringer på de grønne områder og arealerne ser generelt velplejede ud.
Vi forventer at gartneren påbegynder anden klipning af purren her i slutningen af august. Dette er
dog afhængig af vejret.

Veje, Stier, Skilte

Nye striber i svingene bestilles ved Peab asfalt.

Vi har fået et tilbud fra Colas på asfaltering af område 1+2+3+4. Mangler tilbud fra Arkil.

Der skal bruges SMA asfalt i område 1 + 2 og 3 + 4.

Når der skal asfalteres, skal opkørsler ved Fælleshuset i Æblehaven og Rosenhaven gøres mere
brugervenlige for kørestolsbrugere. De skal jævnes mere ud.

Snerydning

Snerydderen har ikke lavet udbedringen af hjulspor i græs. Gartneren er på sagen, da vi ikke vil
vente mere på respons fra Tholstrup, og det skal laves inden ny vintersæson starter op.

Der skal indhentes tilbud vedr. snerydning for 2021/22 inden udgangen af september 2021.
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Hjemmesiden

Hjemmesiden er opdateret.

Generalforsamlingen

Bestyrelsen gennemgik punkterne vedr. generalforsamlingen, og opgaver blev uddelegeret.

Kommende mødedage

Næste best.møde er den 23/9/2021.

Hos Lissi.

Eventuelt

Formanden følger op på drone billeder.
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