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Tranbjerg, den 12. august 2014 

 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Jan Olssen 
 Kristian Buhr 
 
Referat af bestyrelsesmøde TIRSDAG DEN 12. AUGUST 2014 KL. 1930 
 
hos Jan Olssen, Horsevænget 31 
  
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 

- bestyrelsesmøde tirsdag den 27. maj 2014 
  (referatet er på hjemmesiden) 
Godkendt 
 

 
2. Gennemgang af aktivitetslisten 

- legepladsen – status (PK) 
De gamle træmål er færdige. PK fjerner dem. 
- hjemmesiden – status (JA) 
Intet nyt 
- økonomi – status (LJ) 
overskud på 120.000 kr. Skyldes snerydning og grønne områder. 
Budget bliver samme næste år. 
- affaldsstativer – status (KB) 
Der skal indkøbes 3 mere – dette udføres snarest KB/LJ 
Indtil videre tømmer kommunens gartneren skraldespanden UB 
- flise Horsevænget 36 (KB) 
Den afventer status på gartnersituationen 
- huller på stamvejen Hyrdevænget (JO) 
JO snakker med NCC om disse 
- vedligeholdelsen af rabat ved støjvolden (KB) 
KB har talt med kommunens gartner, men PT er der ikke sket noget. KB kontakter 
kommunen og gartneren. 
- Horsevænget 75 - Hul ved regnvandskloak 
Er udbedret 

 
 

3. Gartner 
 - seneste skrivelse til gartneren (mail den 17. juni 2014) 
 Skrivelse om ahorn i tjørnehækken – er udbedret 
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- skal gartneren give tilbud på næste år? 
Det skal han ikke. Der skal hentes nye tilbud hjem. 
Ideer til en er den som i dag arbejder for kommunen i området. LK Gruppen har i 
dag sydbyen. 
KB prøver også en i Solbjerg som tidligere har afgivet tilbud. 
KB kontakter også haveglansen for tilbud 
 

 
4. Generalforsamling september 2014  

- tid og sted 
o Sognegården onsdag den 24. september? 

- dirigent 
o Bent Homann er spurgt 

- udkast til dagsorden (vedlagt) – rettelser er noteret af KB 
- beretning (KB) 
- økonomi (LJ) 

o regnskab 
o kontingent? 

- valg 
o Lars (direkte valg/villig til genvalg) og Peter (villig til genvalg)  

er på valg 
o revisor og suppleanter. 

- har bestyrelsen forslag til behandling på generalforsamlingen? 
o beplantningen i de grønne områder? 
o Jan O snakker med det grønne udvalg 

- andet? 
 
5. Siden sidst/eventuelt  
 Der er kommet en henvendelse fra Århus Kommune omkring indsatser i StautrupÅ 
 bo, som vedrører 2 af vores grønne områder. KB kontakter kommunen for nærmere  
 information, og hvordan vi skal forholde os. 
 
 På første vej i Hyrdevænget ligger der stadig træ på parkerings arealet. KB kontak 
 ter grundejeren. 
 

- herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
Intet nyt 

 
6. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden 
 Tirsdag d. 16 september hos Peter 
 
 
   Referent Jan Ankersen 
 
 


