
 
 

 Tranbjerg, den 4 april 2014 
 
 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Jan Olssen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Kristian Buhr 
Afbud 
 Ingen 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde ONSDAG DEN 2. APRIL 2014 KL. 1930 
 
hos Jan Ankersen, Hyrdevænget 67 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
 - bestyrelsesmøde onsdag den 15. januar 2014 
   (er på hjemmesiden) 
 
 Godkendt uden bemærkninger 
 
 
2. Gennemgang af aktivitetslisten 
 - Hjemmesiden (JA) 
  - status – intet nyt. Dog har vi lavet en opfordring til Nabohjælp.  
  
 - Legeplads (PK)  
  - status – der er lavet 1. Års vedligehold. Pris 5000 kr. Der er skiftet  
 skruer, samt olieret alt træværk. 
 
 - Grønt udvalg (JO) 
  - status – Udvalget afventer arbejdet fra fjernvarmeværket. Derefter  
 kigges der på området igen. Dog er der markeret ca. 12 træer op som skal  
 fældes. Økonomi er ca. 12000 kr. Hvor træer er fældet og savet i brænde 
 stykker til afhentning. Det er området omkring HO 37-39.Flisen ligges ud mel 
 lem træerne. Arbejdet sættes i gang i uge 15. Der laves et notits om det på  
 hjemmesiden. 
 
  Veje – NCC laver stien mellem HO-HY i uge 18. Revner i vejene er be- 
 sigtiget, og de revner der skal laves er ovenpå bestående revner omkring  
 1000 meter. Dette gøres senere, da det ikke er presserende. I stedet skal der  
 laves huller nu. Der er arbejde for ca. 7500 kr. Dette lavers snarest. 

 



 
 

 
 - Økonomi (LJ) 
  - status – Snerydning har været en mindre udgift på 5000 kr. Ellers er  
 der ikke de store afvigelser. Budgettet ser pænt ud i år. 
 
 
3. Henvendelse fra grundejer Harald Kvist omkring legepladsens manglende  
 brug, og områdets misvedligeholdelse. 
  
 KB svarer grundejeren 
  
  
 
4. Affaldsstativer i de grønne områder 
 - hvad skal det være for affaldsstativer? 
 - hvor mange skal vi have? 
 - hvor ofte skal de tømmes? 
 - skal gartneren indblandes? 
 6 eksempler vedhæftet 
 
 Det er en dyr investering, samt en dyr årlig udgift for at få dem tømt. Ca. 1000  
 kr. Pr. Spand i indkøb, samt 8-15000 kr. Årligt for tømning. Vi kontakter kom- 
 munen, om de kan tilbyde en bedre løsning. 
  
 
5. Renholdningsdag 
 - hvordan tænker vi den arrangeret? 
 - dato 
 
 Lørdag d. 10 maj kl. 10-12, hvor vi inviterer grundejere med børn. Vi giver en  
 øl/vand til de fremmødte. Efter vi er færdige, laver vi en bestyrelses frokost.  
 KB laver en indbydelse, som uddeles manuelt, samt på hjemmesiden. 
 
6. Siden sidst/eventuelt  
 - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
 
 Der er kommet fitness redskaber i det grønne område ved tunnelen. 
  
7. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden 
  
 Tirsdag d. 27/5 kl. 19.30 Hos Lars. 
 
 
       Referent Jan Ankersen 


