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Tranbjerg, den 10. august 2013 

 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Jan Olssen 
 Kristian Buhr 
 
 
Der indkaldes til bestyrelsesmøde TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2013 KL. 1930 
 
hos Jan Olssen, Horsevænget 31 
  
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 

- bestyrelsesmøde tirsdag den 15. august 2013 
Godkendt uden bemærkninger 

 
2. Gennemgang af aktivitetslisten 
 

- legepladser – status (PK)  
Det sidste gamle gyngestativ er nu fjernet. 
Den nye legeplads er oliebehandlet  
Der er en skade på en plade på den nye legeplads – Peter ser på sagen 
 
- hjemmesiden – status (JA) 
Stigende trafik og den nye hjemmeside er nu kørende 
Jan undersøger muligheden for support hjælp fremadrettet 
 
- sti mellem Ho og Hy (JO) 
Jan O har fået tilbud fra PANKAS. De vil raspe stien op til kr. 132.000 kr. Inkl. 
Moms 
Der er også tilbud fra NCC på 100.000 – de vil så ikke raspe stien op. 
Det er svært at sammenligne de 2 tilbud direkte. 
Jan O prøver at snakke med PANKAS omkring deres tilbud og løsning 
 

 - overkørsler Horsevænget (KB) 
 De har været i gang de sidste par dage med at udbedre dette. Det hjalp at Kristian  
 pressede kommunen lidt. De har fræset asfalten i de gamle ”striber” op og lagt et  
 nyt lag i disse, med en anden belægningsform i ”striben”. Vi kan ikke klage over  

kvaliteten af det udførte arbejde, men vi så helst at det var hele overkørslen der var 
lavet. Dette har vi dog forsøgt i flere år at få igennem uden held, og derfor må vi ac-
ceptere den nuværende løsning.  
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- nyt boligområde (KB) 

o Kommer først til 2. behandling den 11. september 
 
 
3. Gartner 
 - tilbudsmateriale afsendt 

- afventer svar 
Der har været lidt små problemer omkring manglende græsslåning rundt omkring.  

 
Der er kommet et tilbud fra den nuværende gartner på kr. 85.000 + moms. På den 
årlige pasning af området. Prisen er den samme som den gamle gartner havde i 
2012. Vi bruger i dag tid på, at rykke gartneren for det han faktisk lover i tilbuddet. 
Så hvis vi skal acceptere, så skal han leve op til det han lover i tilbuddet. Kristian 
tager en snak med ham omkring dette – vi accepterer dog ikke tilbuddet før efter 
generalforsamlingen 
 

 
4. Generalforsamling september 2013  

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

- dirigent 
o Bent Homann har givet tilsagn 

- udkast til dagsorden 
o Er udsendt 

- beretning (KB) 
o Revideres løbende 

- økonomi (LJ) 
o revideret regnskab – ligger på hjemmesiden? 
o kontingent – forslag kr. 2.300 



 

     Hjemmeside: www.grf-oesterby.dk 
  
 

 
- valg 

o Kristian, Jan A og Jan O er alle villige til genvalg 
o revisor og suppleanter. 

ü Bent Homann villig til genvalg 
ü Mangler svar fra suppleanter – begge er villige til genvalg 

 
 
Indkomne forslag  
1:Fra HO 30 
Fjernelse af buske og ammetræer på de grønne områder, såning af græs i stedet, ligesom 
det er sket mellem Horse- og Hyrdevænget. Det vil kunne gøres etapevis, ligesom 
buskene, der etapevis blev nedklippet gennem en årrække. 

Det er et tilbagevendende problem, at det ikke er til at færdes på de stier, der er i nærhe- 
den af buskadserne pga. nedhængende grene og buske, der efterhånden står alt for tæt på 
fliserne. 

 
2-1:Fra HO 83 
At det er muligt for de grundejere, som har deres grunde ud til de grønne fællesarealer, at 
klippe og beskære det stykke som er ud for deres grund, efter bedste evne og formåen. 

 
2-2: Fra HO 83 
Bestyrelsen fremlægger en plan /budget for vores veje, så det fremgår hvornår der skal 
renoveres, samt hvad det kommer til at koste. 

 

3: Fra HO60 

Hermed fremsættes forslag til Skaterrampe/anlæg. Det skal understreges at forslaget er 
oplæg til debat, da der er mange spørgsmål vedr økonomi, placering, godkendelser, ind- 
dragelse af kommunen, osv. 

Vil gerne lave et oplæg til emnet på generalforsamlingen for dermed at åbne så mange vin-
kler på ideen. 

5. Siden sidst/eventuelt  
- herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
Der er kommet nye ridning forbud skilte på både HY + HO 
Flise ved HO61 skal skiftes – KB tager den med gartneren 

 
6. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden – fastsættes efter generelforsamlingen 
 
 
         Referent Jan Ankersen 
 
 


