
 
 

 Tranbjerg, den 15. januar 2014 
 
 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Jan Olssen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Kristian Buhr 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde ONSDAG DEN 15. januar 2014 KL. 1930 
 
hos Peter Kjeldsen, Tingskov Allé 85 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
 - bestyrelsesmøde onsdag den 30. oktober 2013 
   (er på hjemmesiden) 
 Godkendt uden bemærkninger 
 
2. Gennemgang af aktivitetslisten 
 - Hjemmesiden (JA) 
 status – Intet nyt 
 Vi ligger de nye snerydningsregler ud på siden. Jan O laver et udkast 
  
 - Legeplads (PK)  
  - vedligeholdelsesaftale  
 Peter har fået tilbud fra Ludus på en service aftale på 4000 kr. + moms der  
 dækker alle udgifter til smøring, rep, eftersyn osv. Det er kun hærværk der  
 kommer uden over. 
 
 Vi er positive overfor forslaget, da det vil sikre at vores investering vil holde de  
 næste 5 år, da det er en 5 årig aftale indtil efteråret 2018. 
 
 Vi accepterer aftalen med start 2014 sæsonen. 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 - Grønt udvalg (JO) 
  - har udvalget noget at berette? 
  - henvendelse fra grundejer 
   - mail og svar sendt den 12. december 2013 
   - hvad kan vi give af uddybende svar? 
 
 Jan O har haft samlet udvalget søndag d. 12 januar. Udvalget består af Jan O  
 HO31, Peter HY 41, Jørgen HO30, Helle HO37. De har primært kigget på  
 grønningen vest for området. Området trænger til en beskæring, da der en del  
 høje træer og meget tæt buskads. De har aftalt et nyt møde med gartneren  
 omkring d. 1 april 2014. Hvor de igen skal se på det og komme en løsning lidt  
 nærmere. 
 
 Jan O HO31 vil gerne have lov at fælde 5 træer ud for hans grund mod vest.  
 Han udfører arbejdet selv. Det er ok. 
 
 Helle HO37 vil gerne have lov at fælde nogle meget høje træer – de har mær- 
 ket træerne med hvid maling. Jan O ser på det og svarer grundejeren. 
 
 Danni HO39 vil høre til bevoksningen omkring hans hæk. Jan O snakker med  
 ham.  
 
 - Økonomi (LJ) 
  - herunder en restance 
   
 Lars har kontakt til grundejeren. 
  
 
3. Ny varmeledning 
 - varmeværkets projekt for placering 
 - ledningsføringens betydning for vores område 
 - vores holdning til forslaget 
 
 Der skal ligges ny varmeledning ned vest for HO, og derfor skal varmeværket  
 grave i vores område ud mod stien. Dette vil medføre at de skal grave nogle  
 buskadser op i vores område. Dette passer fint i forhold til vores ud plan om  
 udtømning. Samtidig skal de 4 stikveje (stier) mod HO graves op. De skal blot  
 genetablere det med græs. Vi informerer om det på hjemmesiden.  
 
4. Siden sidst/eventuelt  
 - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
 Intet nyt 
 - socialt arrangement 
 Det bliver lørdag d. 15 marts – Hos Peter eller Lars. 
 
 
 
 



 
 

5. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden 
 
 Onsdag d. 2 april kl.19.30 hos Jan A. 
 
 
 
        
        Referent Jan Ankersen 


