
                                                           

                                                                       

                                                               

Møde  Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 18.00 

Afholdes hos Morten, Trankærgårdsvej 106 

Deltagere  Bestyrelsens medlemmer 

Afbud  
 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af referent 
 

2. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
 

3. Endelig godkendelse af sidste mødes referat 

• Er rundsendt til underskrift 
 

4. Kassereren 

• Generel orintering fra kasseren 

• Adgang til banker – Status 

 
5. Grønne områder 

• Status: Tilbud på plantning af nye træer. 

• Status: Stolper ved 2 træer. 

• Status hjulspor 
 

6. Veje. Stier, skilte 

• Tilbud på asfaltering incl. opkørsel ved Fælleshuset 

• Bomme som ikke kan låses – står åben 

• Vand på Trankær Vænge (Mads) 

 
 

7. Snerydning  
 

8. Hjemmesiden 

• Generel status 
 

9. Kommende mødedage 
 

10. Eventuelt 

• Status – Dronebilleder 
 
 

 
 
 
 



 
Valg af referent 
 
Punktet udgår. 
 
 

Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
 
Thomas havde kommentar til pkt. 1. Rekvirenten skal ikke vælges, da Lissi blev valgt som rekvi-
rent ved konstitueringen. 
 
 

Endelig godkendelse af sidste mødes referat 
 
Referatet godkendt og rundsendt. 
 

Kassereren 
 
Kommunen har indbetalt kontinent.  
 
Lone prøver at blive oprettet i Djursland Bank og Nordea Bank. 
 
Ellers ingen kommentarer. 
 

Grønne områder 
 
Thomas har igen rykket Claus hos Topkapper for et tilbud. Th. Service vil blive kontaktet for et til-
bud på plantning af nye træer. Det vil blive til foråret 2022. 
 
Stolper ved 2 træer ved Kirsebærlunden er sat op. 
 
Hjulspor i græskanten efter snerydningen i starten af 2021 er blevet reetableret. 
 
Vestervig har bemærket hjulspor i græskanten ved AB Tingskoven, Thomas skriver til AB Tingsko-
ven og beder dem om at udbedre. 
 

Veje, Stier, Skilte 
 
PEAB vil opdatere det tidligere fremsendte tilbud. Når der foreligger et opdateret tilbud, vil PEAB 
gerne gennemgå området med bestyrelsen. 
 
Vedr. igangværende arbejde på Trankær Vænge er slutdatoen blev ændret til slut november 2021. 
 
Opkørslen til Trankær Vænge 64 og til Rosenhaven, vil blive rettet ud, når der skal asfalteres. 
 
Bomme som ikke kan låses – er ikke blevet løst endnu. 
 
Sugning af riste/kloak ved kantsten har foreningen selv stået for tidligere. Mads følger op på vand 
på Trankær Vænge.  
 
 

 
 



 
 
 
Snerydning 
 
Gert fra Kirkevænget undersøger om snerydning skal privatiseret. Der vil blive indhentet nogle til-
bud. 
 

Hjemmesiden 
 
Hosting delen er betalt. 
 
På generalforsamlingen var der en kommentar om, at foreningens hjemmeside er vanskelig at 
finde på google.dk. Dette er fordi, vi har blokeret for adgang fra udenlandske hjemmesider og der-
med også for Google’s søge robot. Bestyrelsen fastholdte at denne blokering skal fastholdes, men 
at hjemmesiden kan tilgåes ved at taste ”Trankaer.dk”. 

 
 

Kommende mødedage 
 
Næste møde den 22/11 2021 hos Jan, Trankærgårdsvej 86. 
Den 12/1 2022 hos Lone, Trankærgårdsvej 80. 
 

Eventuelt 
 
Mads kontakter Drone Service om en pris. 
 
Mads har fået en henvendelse fra Fællesrådet Trankærgårdsvej vedr.Trampestien. 
 
Tranbjerg Fællesråd har en liste over forbedring på stien fra Junglelegepladsen til Trampestien. 
Der er flis på stien gennem Junglelegepladsen, men skal der også være det igennem Trampe-
stien. Der er forslag om, der skal belægning på stien eller være flis som på Junglelegepladsen. 
 
Bestyrelsen foreslår flis, og at Trampestien bliver bredere, så den er lig med Junglelegepladsen.   

 
 


