
                                                           

                                                                       

                                                               

Møde  Mandag den 21. februar 2022 kl. 18.00 

Afholdes hos Mads, Trankærgårdsvej 98 

Deltagere  Bestyrelsens medlemmer 

Afbud  
 

 

Dagsorden 
 

1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
 

2. Endelig godkendelse af sidste mødes referat 
 

3. Kassereren 

• Generel orientering fra kassereren 

• Adgang til Djurslandsbank – Status 

• Adgang til Nordea - Status 

 
4. Grønne områder 

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

• Hjulspor i området 
 

5. Veje. Stier, skilte 

• Asfaltering incl. opkørsel ved Fælleshuset 

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

• Skilt ved rundkørsel (Mads) 
 

6. Snerydning  

• Status snerydning af veje 

• Status snerydning af stier 
 

7. Hjemmesiden 
Generel opdatering 
”Hjem” knap 
 

8. Kommende mødedage 
 

9. Generalforsamling 2022 

• Praktiske opgaver: (forplejning, projektor, m.m.) 

• Investeringsplan 

• Nyt medlem 

• Formandens beretning 
 

10. Eventuelt 

• Status – Dronebilleder 
 
 



 
Bemærkninger til den udsendte dagsorden 
 
Der skal tilføjes: 
Gennemgang af regnskab – under pkt. 3 
Juletræer på parkeringspladsen ved stamvejen – under pkt. 10 

 
 

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

Kassereren 
 
Kontakten med Djursland Bank er kommet i gang, og virker nu. 
 
Lone er blevet oprettet i Nordea. Ikke alle fra bestyrelsen er blevet oprettet i Nordea endnu. 
 
Revisoren synes, det et en god ide, at Lone fra den 1/4 2022 begynder at bruge e-conomi, som 
regnskabsredskab. 
 
Bestyrelsen gennemgik det af revisoren fremsendte regnskab, revisionsprotokollat og ledelsens 
regnskabserklæring for regnskabsåret 2021. 
 

Grønne områder  
 
Gartner Vestervig har sagt nej til at plante nye træer.  
 
Vi modtog aldrig et tilbud fra Topkapper vedr. tilbud på plantning af nye træer selvom der blev ryk-
ket for svar et par gange. 
 
Thomas har kontaktet Th. Service, om de vil komme med et tilbud vedr, plantning af nye træer.   
Vi vil modtage et tilbud i uge 8 / 9 2022. 
 
Ved Trankær Vænge er der stadig hjulspor i rabatten, de vil blive udbedret, når vejret tillader det. 
 

Veje, Stier, Skilte 
 
Vedr. asfaltering vil det først blive, når der ikke forventes mere frost i vejr. 
 
Der er 3 bomme der trænger til at blive udskiftet. De andre kan blive udbedret ved hjælp af olie.  
 
Er tre bomme der skal graves op og erstattes af nogle nye. Mads kontakter Th. Service for et til-
bud. 
 
Vedr. 2 skilte ved rundkørsel vil der blive indhentet tilbud fra Th. Service om nedgravning af stol-
per. Skiltene skal viser, hvilken vej der skal køres rundt i runddelen. 
 

 
 
 
 



Snerydning 
 
Der har været snerydning / saltning i januar og februar på Trankærgårdsvej og Trankær Vænge, 
det er blevet gjort efter planen. 
 
Saltning af stierne har ikke givet anledning til nogen klager. 
 

Hjemmesiden 
 
Hjemmesiden er opdateret. ”Hjem” knappen er sat i funktion. 
 

Kommende mødedatoer 
 
Næste møde den 26. april 2022 hos Thomas. 
 

Generalforsamling 2022 
 
Bestyrelsen fordelte opgaverne til generalforsamlingen den 22. marts 2022.  
 

Eventuelt 
 
Der er ikke blevet taget noget dronebillede endnu. 
 
Det er Topkapper der har ansvaret for at juletræerne bliver fjernet. De har henvendt sig til en 
vognmand, der skal sørge fjernelse af juletræerne på parkeringspladsen ved stamvejen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


