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Tranbjerg, den 15. august 2013 

 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Jan Olssen 
 Kristian Buhr 
 
 
Der indkaldes til bestyrelsesmøde TORSDAG DEN 15. AUGUST 2013 KL. 
1930 hos Lars Jacobsen, Hyrdevænget 33 
  
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 

- bestyrelsesmøde tirsdag den 28. maj 2013 
 Godkendt uden bemærkninger 

 
2. Gennemgang af aktivitetslisten 
 

- legepladser – status (PK) 
 Der er stadig et gyngestativ der skal fjernes – Peter ordner det snarest 
 

 - hjemmesiden – kommentarer til udsendt test 
 OK – Jan arbejder videre 
 

- vedligeholdelse af vejene (JO) 
 Der skal ikke laves striber i asfalten i år. Vejenes stand er ok. 
 Der er givet pris på stien mellem HY-HO på kr. 100.000 (NCC) – dette er for  
 nyt asfalt lag ovenpå det gamle.  

Jan får alternativt tilbud fra PANKAS. 
  
 - Snerydning  
  Jan O har snakket med leverandøren af snerydningen. Vi mener at det er ud 

 ført for godt nok. I år har han ryddet ved ca. 5 cm. Vi kunne sætte det op til  
 ca. 10 cm. Stierne skal stadig ryddes og saltes oftere end vejene. 

 
- overkørsler Horsevænget (KB) 
 Intet nyt fra kommunen. Svar var lovet her omkring sommer. Hvad har vi af  
 andre muligheder for svar ? en overordnet, Waoo, eller en politiker ? KB prø- 
 ver at ”trykke” ham lidt med disse muligheder. 
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- nyt boligområde (KB) 
 Forventes offentliggjort d. 28/8 – 2013. Der er rygter om, at der skal etable 
 res fjernvarme i området. Vi skal være obs på, om de skal koble til i vores  
 område, og hvor henne. Dette kan måske have indflydelse på vores stier og  
 lign. Jan O finder ud af dette. 
 

 
3. Gartner 
 - tilfredshed med arbejdet som det ser ud i år 

- skal gartneren give tilbud på næste år? 
  Der var lidt startproblemer, men da han fandt ud af hvilke forventninger vi  
  havde, så kører det fornuftigt i dag. Vi spørger ham om tilbud for næste år. 
   
 
4. Generalforsamling september 2011  

- tid og sted 
o Sognegården onsdag den 25. september? 

- dirigent 
o Bent Homann – har sagt ja 

- udkast til dagsorden (vedlagt) 
- beretning (KB) – er gennemgået og ændret lidt. 
- økonomi (LJ) 

o revideret regnskab – bliver fremlagt på GF 
o kontingent? – bliver fremlagt på GF 

- valg 
o Kristian (direkte valg/villig til genvalg), Jan A (villig til genvalg) og Jan O  

(villig til genvalg) er på valg 
o revisor og suppleanter. 

- har bestyrelsen forslag til behandling på generalforsamlingen? 
o beplantningen i de grønne områder? 

- andet? 
 
5. Siden sidst/eventuelt  
 
  Lars – Ridning forbudt skilte – der kan købes nye klistermærker der kan sæt 
  tes ovenpå de eksisterende skilte for 200 kr. Stk. Dette gør vi. 

 
 

 
6. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden 
   
  Tirsdag d. 10 september kl. 19.30 hos Jan O  
 
      Referent Jan Ankersen 
 
 


