
 
 

 Tranbjerg, den 30. oktober 2013 
 
 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Jan Olssen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Kristian Buhr 
Afbud 
 Ingen 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde ONSDAG DEN 30. oktober 
2013 KL. 1930 hos Kristian Buhr, Horsevænget 97 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
 
 - bestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2013 
   (er på hjemmesiden) 
 Godkendt uden bemærkninger 

- generalforsamling onsdag den 25. september 2013  
  (bilag er udsendt) 
Godkendt uden bemærkninger 
 
 Næste år sendes der ikke referat/reminder ud pr. Brev. Det vil i stedet blive 
varslet på indkaldelsen, og at hvis man ønsker skriftlig referat tilsendt så kon-
taktes bestyrelsen. 

 
2. Konstituering 
 - ifølge vedtægter med næstformand og sekretær 
 - fordeling af arbejdsopgaver 
  
 Vi holder fordelingen og arbejdsopgaver som vi plejer. 
  
3. Gennemgang af aktivitetslisten 
 - Hjemmesiden – status 
 Intet nyt – dog vil vi prøve at bruge nyhedsmail delen lidt mere. Eks. Storm,  
 snerydning osv. 
 
 - legepladser – status 
 Der er problemer med tovene at de flosser. PK har kontaktet ludus. 
 Peter aftaler en gennemgang af garanti reparationer samt evt. Serviceaftale. 

 



 
 

 - Sti mellem Horsevænget og Hyrdevænget – nyt om asfaltering 
 Opfølgning fra sidst omkring tilbud fra PANKAS. De vil ikke tage den gamle  
 asfalt op, men der imod få kanterne op i niveau så vandet kan løbe af. 
 
 NCC ligger asfalt ovenpå – og anbefaler at man ligger jord og græs indtil as- 
 falten. 
  
 Vi lader NCC få ordren. Vi burde ramme tilbuddet da vi måler den til 268 m  
 lang. Dog skal vi lige have styr på det græs der i dag gror ind over stien – det  
 skal fjernes inden udlægning. Tid skal aftales, således at vi har en konkret da 
 to – dog ikke før til foråret. 
 
  
4. Generalforsamling september 2012  
 - opfølgning på generalforsamlingen 
  - gartneren/grønne områder 
   - accepteret tilbud 
   - beskæring i det grønne område 
    - hvem deltager fra bestyrelsen i det nedsatte udvalg? 
   - kvaliteten af arbejdet 
  - affaldsspande i de grønne områder 
  - hvad blev konklusionen på snerydning? 
  - asfaltaffald efter retablering af overkørsler 
   - skal vi gøre noget ved det? 
  - mødet med fællesrådet 
  - andet!? 
 
 KB har accepteret tilbuddet til gartneren for den næste periode. 
 
 Gennemgang i området med det grønne udvalg, vil KB gerne være ude af,  
 pga. Sin besværede gang, og derfor vil han gerne have at en anden deltager.  
 Jan O overtager posten sammen med Peter Hy 41, Berggren HO 30 samt  
 Helle fra HO 37. 
 
 
 Det forventes, at det nye udvalg vil komme med en indstilling til områdets ud 
 seende / udvikling indenfor en årerække. 
 
 KB undersøger hos gartneren, hvad skraldespande og tømning vil koste. 
 
 Snerydning – vi prøver at lave en ny standard for hvornår der skal ryddes sne  
 på vejene - det hedder at ved 10 cm på vejene skal de ryddes. Stierne ryd- 
 des med samme standard som vi plejer. 
 
 Asfalt affald på HO er væk – dette gør vi ikke noget ved. 
 
 KB kontakter det kriminalpræventive råd omkring nabohjælp 
 



 
 

 Mødet med fællesrådet – der ser ikke ud til, at der kommer noget ud af det  
 med en skateboard bane i denne omgang. 
 
 Vi laver en fælles renholdningsdag for alle. Der udsendes en dato senere. 
  
 
5. Siden sidst/eventuelt  
 
 Afløb / kloakker 
 Det vi skal vedligeholde er de kloakker/riste på vores veje. De større kloakker  
 i vejene er ikke vores, og dermed ikke vores ansvar. 
 
 Storm skader 
 Træ ved HO 56 mod grønningen skal fjernes, samt grene ved det grønne om 
 råde ved HO 37. 
  
 Der er lavet fast underlag på stien langs odderbanen bag HY, samt ovenfor  
 HY.  
 
 LJ har oprettet en E-postkasse 
 
 - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd –  
 se forrige punkt. 
  
 - socialt arrangement 
 Holdes d. 15 marts 
 
6. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden 
 
 Onsdag d. 15 Januar 2014 kl. 19.30 hos Peter. 
 
  
 
       Referent Jan Ankersen 


