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Møde Mandaq den 23. september 2020 kl. 18.00
Afholdes hos Lissi. Trankær Vænqe 102
Deltaqere Bestvrelsens medlemmer
Afbud

Dagsorden

1. Valg af referent

2. Bemærkninger til den udsendte dagsorden

3. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer

4. Konstituering af den nye bestyrelse:
. Kasserer
o Grønne områder
. Veje stier, skilte
. Snerydning
. Hjemmeside
. Næstformand
. Formand
. Suppleanter for alle områder

5. Endelig godkendelse af sidste mødes referat.

6. Opfølgning på generalforsamlingen
. Kommentarer til årets generalforsamling
. Opfølgning på punkter nævnt på generalforsamlingen

7. Kassereren
. Overdragelse af opgaver fra den tidligere kasserer
. Adgang til banker

8. Grønne områder
. Status: Tilbud på plantning af nye træer.
. Status: Stolper ved 2 træer.

9. Veje. Stier, skilte
. Striber i sving - udført
. Tilbud på asfaltering incl. opkørsel ved Fælleshuset
. Bomme som ikke kan låses - står åben



10. Snerydning
. Vestervig - udbedring af hjulspor i græs
. Status: - Tilbudsrunde for sæson 202112022?

11. Hjemmesiden
. Generel status

l2.Kommende mødedage
. Møde med rundgang iområdet

13. Eventuelt
o Status - Dronebilleder

Valq af referent

Lissi blev valg til referent.

Bemærkninqer til den udsendte dagsorden

Der var ingen bemærkninger.

Kort præsentation af bestvrelsens medlemmer

Bestyrelsen lavede en kort præsentation af sig selv.

Konstituerinq af den nve bestvrelse

Kasserer - Lone - Suppleant Thomas
Grønne områder - Thomas - Suppleant Jan
Veje, stier, skilt - Morten - Suppleant Mads
Snerydning - Jan - Suppleant Morten
Hjemmesiden - Thomas - Suppleant Morten
Næstformand - Thomas
Formand - Mads - Suppleant Thomas
Suppleanter for alle områder

Endeliq qodkendelse af sidste mødereferat.

Referatet blev godkendt.
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Opfølqninq på generalforsaml inqerl

Bomme kan ikke låses ved overkørslen ved Trankær Vænge.

Morten vil få nogen ud at se på bomme, men inden vil han gå en runde, og se hvordan det ser ud,
om der eventuelt er nogen, der skal udskiftes.

Der skal laves en investeringsplan til næste generalforsamling

Vi undersøger om muligheden for at udvide parkeringsmulighederne på græsarealet overfor Tran-
kær Vænges fæ!leshus.

Thomas vil undersøge, hvem der ejer grunden.

Kassereren

Den afgående kasserer Tina, har overdraget al materiale til Lone.

Der skal følges op på adgangen til banken

Grønne områder

Vi venter stadig på et tilbud fra Topkapper på plantning af træer. Det drejer sig om 7 træer, der
trænger til at blive udskifter, det må ikke overstige kr. 2.500 pr. træ.

Stolper til 2 træer ved Kirsebærlunden vil blive sat op i uge 39 af Vestrevig.

Tolstrup fik aldrig reetablere efter saltning of snerydning i foråret og derfor har vi bedt Vestervig
om at gøre det. Gartneren har nu udbedret hjulsporene i græskanten og vil så lidt græs.Pur er ble-
vet klippet.

Veie. Stier. skilte

Striberne er udbedret.

Arkil er kommet med et tilbud på asfalt. Dette betyder at vi nu har tre tilbud på asfalteringen der (

skal udføres i Ejerlauget, AB Tingskoven, AB Tranegårdsparken og AB Rosenhaven. Næste skridt
er at der tages kontakt til en af leverandørerne med henblik på næste skridt."

PEAB har en fornuftig løsning vedr. kantsten.

Snervdninq

Vi venter stadig på tilbud fra Topkapper vedr. snerydnin g for 2021122, Thomas rykker Topkapper.
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Vi har fået en faktura vedr. vores abonnement, der skal fornyes'

på generalforsamlingen blev der gjort opmærksom på, at hjemmesiden var svær at finde' Hjem-

mesiden er blevet blåkeret for alleiorespørgsler fra udlandet. og dermed også for Google's søge-

robot.

Der vil ikke blive sendt referat ud til de forskellige foreninger i Grundejerforeningen, man kan finde

referater på hjemmesiden.

Kommende mødedage

Næste møde 28t10 2021 hos Morten, Trankærgårdsvej 106.

Til foråret vil bestyrelsen gå en rundtur i Grundejerforeningen'

Eventuelt

Jan spørger Mikael, Trankærgårdsvej.

Bestyrelsen:
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