
                                                           

                                                                       

                                                               

Møde  Mandag den 17. januar 2022 kl. 18.00 

Afholdes hos Lone, Trankærgårdsvej 80 

Deltagere  Bestyrelsens medlemmer 

Afbud Jan og Morten 
 

 

Dagsorden 
 

1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
 

2. Endelig godkendelse af sidste mødes referat 
 

3. Kassereren 

• Generel orientering fra kasseren 

• Adgang til banker – Status 

 
4. Grønne områder 

• Status: Tilbud på plantning af nye træer – forår 2022 

• Hjulspor ved AB Tingskoven 

• Flere hjulspor i området?  
 

5. Veje. Stier, skilte 

• Tilbud på asfaltering incl. opkørsel ved Fælleshuset 

• Bomme som ikke kan låses – står åben (Mads) 

• Vand på Trankær Vænge (Mads) 
 

6. Snerydning  

• Status snerydning af veje 

• Status snerydning af stier 
 

7. Hjemmesiden 
 

8. Kommende mødedage 
 

9. Generalforsamling 2022 

• Dato 

• Budget 

• Praktiske opgaver 

• Morten ønsker ikke genvalg – forslag til afløser 

• Lissi ønsker/ønsker ikke genvalg? 

• Jan ønsker/ønsker ikke genvalg? 
 

10. Eventuelt 

• Status – Dronebilleder 

• Status / Praktiske forhold julefrokost 
 



 
 
Bemærkning til den udsendte dagsorden 
 
Der skal tilføjes under diverse: 
Juletræer på lastbilparkeringen på stamvejen. 
Ny bebyggelse på marken. 
 

Endelig godkendelse af sidste mødes referat  
 
Referatet blev godkendt, og er lagt på nettet. 
 

Kassereren 
 
Lone forventer, at Djursland bank snart kommer op at køre, med diverse oplysninger. 
Der er stadig problemer med adgang til Nordea, de beder om mange af de oplysninger de tidligere 
har fået. Lone tager kontakt til dem igen. 
 
Intern revisor har været hos Lone for at se årets bilagene og kontoudtog igennem. Han fandt ingen 
anledning til kritiske bemærkninger. 
 
Kassereren vil fremover benytte sig af regnskabsprogrammet Economic, da det vil gøre det lettere 
at sende regnskabsmateriale til revisoren. Det vil koste 250 kr. pr./md. 
 

Grønne områder 
 
Thomas har ikke kunnet finde kontakt informationer på Th, Service, men prøver igen. 
 
Hjulsporene ved AB Tingskoven er ikke retableret endnu. Thomas har tidligere kontaktet forenin-
gen, men ikke hørt noget.  
 
Da der er flere steder i området, hvor hjulsporene mangler at blive udbedret, vil Thomas kontakte 
gartner Vestervig for en pris, så de kan blive lavet til foråret. 
 

Veje, Stier, Skilte 
 
Mødet med PEABAsfalt (den 23/11 2021) gik godt, de 4 foreninger det drejer sig om, Rosenha-
ven, Tingskoven, Ejerlauget og Tranegårdsparken var alle repræsenteret. Der var stor forståelse 
for at hække i Rosenhaven bliver klippet. 
 
Morten rundsender et referat fra mødet til deltagerne. 
 
Kipo Hegn vil mødes med en fra bestyrelsen for at se på de åbne bomme, om der evt. skal sættes 
en ny bom op med hængelås. 
 
Vedr. vand på Trankær Vænge, skulle det ikke være et problem mere efter man har fjernet op-
kørslerne. Vi lader det ligge, indtil der opstår et problem igen. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Snerydning 
 
Aros har været ude og salte 5 gange i løbet af vinteren. De kunne godt have været lidt mere  
aggressiv på saltningen.  
 
Det er ifølge vedtægterne grundejerens egen ansvar at få saltet vejen udenfor deres grund.  
 
Snerydning af stierne har været god. Der har kun været positive reaktioner. 
 

Hjemmesiden 
 
Der laves en menu side på foreningens forside. 
 

Kommende mødedage 
 
Næste møde den 21. februar 2022 hos Mads. 
 

Genealforsamling 2022 
 
Generalforsamlingen afholdes den 22. marts 2022 i Fælleshuset Æblehaven. 
Bestyrelsen gennemgik budgettet. 
De praktiske opgaver bliver fastlagt på næste bestyrelsesmøde. 
Morten ønsker ikke genvalg – forslag til afløser 
Lissi ønsker/ønsker ikke genvalg. 
Jan ønsker/ønsker ikke genvalg. 
 

Eventuelt 
 
Vi vil genre have dronebilleder af området. Hvis der kommer en vinterdag med sne, kunne det 
blive et flot billede at få på hjemmesiden. 
 
Julefrokosten bliver på Teaterbodegaen. 
 
Juletræer på lastbilparkeringen: Vi venter og ser om de forsvinder. Efter 14 dage kontaktes 
Topkapper. 
 
Ny bebyggelse: Vi har ikke hørt noget nyt fra Århus Kommune, men der er lagt et link op inde på 
foreningens hjemmeside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
   

 
 
  
 


