
 
 

  
 
 
Fremmødte: 
 Jan Ankersen 
 Lars Jacobsen 
 Kristian Buhr 
 
Afbud: 
Jan Olssen 
Peter Kjeldsen 
 
Referat af bestyrelsesmøde TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 KL. 1930 
 
hos Lars Jacobsen, Hyrdevænget 33 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
 - bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 
   (er på hjemmesiden) 
 Er godkendt  
 
2. Gennemgang af aktivitetslisten 
 - Hjemmesiden (JA) 
  - status  
 Indlæg fra renholdningsdag laves snarest 
 
 - Legeplads (PK)  
  - status  
 Tov i stykker på gangbro – skal laves snarest 
 
 - Økonomi (LJ) 
  - status 
 Status ser fint ud. Der bør blive et pænt overskud i år. 
 
3. ”Hold rent dag” 
 - evaluering  
 Det skal afholdes lidt tidligere næste år (3-4 uger), super godt med mange  
 fremmødte,  ideer med grillpølser til slut for mere hygge.. Vi laver et nyt ar- 
 rangement næste år. 
  
  
 
 
 
 

 



 
 

4. Affaldsstativer i de grønne områder 
 - hvad mener vi om stativet ved legepladsen? 
 Den model der er afprøvet er Kristians brugte stativ. Den er fin til formålet, og  
 vi forsøger at skaffe 3 stk. Mere. De skal stilles på fliser samt en flise i bun- 
 den af stativet. De indkøbes efter sommerferien – dog ikke før udfordringen  
 med at skifte poserne er løst. 
 
 - hvem skifter poserne? 
 - Hvad gør vi ved affaldet? 
 
 KB spørger parkvæsenet om de kan tømme dem for os – og til hvilken pris. 
 KB spørger også miljø team om de kan hente poserne. 
  
5. Gartneren 
 - mailen til gartneren 
 - fremtiden 
 
 KB har skrevet til gartneren om misligholdelse af området. Han har ikke vendt  
 tilbage med en reaktion på henvendelsen. Vi holder øje med at han overhol 
 der hans forpligtelser fremover. 
 
6 Generalforsamling september 2014 
 - tid og sted – vi prøver med onsdag d. 24 september. 
 - dirigent – KB kontakter Bent Homann 
 - valg 

o På valg er Lars og Peter – begge er villige til genvalg. 
- forslag til behandling – ikke PT 
- andet? 

 
7. Siden sidst/eventuelt  
 - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
 - henvendelse fra Hy 28 – KB kontakter grundejeren. 
 
 LJ – Der er huller i stamvejen på hyrdevænget, samt der er flere gamle lap- 
 ninger der er revnet de ikke har gjort noget ved. Jan O skal kontakte NCC for  
 en ny gennemgang hvis nødvendigt. 
 
 LJ - Flise HO 36 er meget smuldret. KB kontakter gartneren. 
 
 LJ – arealet syd for støjvolden er ved at gro til med træer og buske. KB kon- 
 takter kommunen, da det er deres område. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

8. Fastsættelse af næste møde 
 Tirsdag d. 12 august hos Jan Olssen. 
 
 - herunder forslag til dagsorden 
 

o Generalforsamlingen 
o Skraldespande 

 
 
 
Referent Jan Ankersen 


