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Tranbjerg, den 16. september 2014 

 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Jan Olssen 
 Kristian Buhr 
Afbud 
 Ingen 
Referat af bestyrelsesmøde TIRSDAG DEN 16. SEPTEMBER 2014 KL. 1930 
 
 
  
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 

- bestyrelsesmøde tirsdag den 12. august 2014 
Godkendt uden bemærkninger 

 
2. Gennemgang af aktivitetslisten 

- legepladser – status (PK) 
 De gamle træ mål er fjernet 
- hjemmesiden – status (JA) 

 Forslag til GF er lagt ud på siden – husk at forslag ikke kan ligge på siden, 
før 3-4 dage efter indleveringsfristen 

- huller i vejene (JO) 
 HO 75 er lavet tidligere men den er gal igen. NCC siger at de har lavet hullet  
 som de plejer, og hvis det er galt igen skal der en kloakmand på. Jan O tager  
 kontakt til en kloakmester. 
 
 HY 1 på stamvejen.  Bliver lavet samtidig med HO75  
 
- det grønne udvalg (JO) 
 Der har været møde i udvalget. Deraf er der kommet et forslag til GF. 
 
- affaldsstativer (KB) 
 Ikke indkøbt og opstillet endnu pga. Fjernvarme arbejdet 
  
- flise Horsevænget 61 (KB) 

 KB prøver at få fjernvarmen til at lave den når de alligevel skal arbejde i om-
rådet. 

  
- vedligeholdelse af rabat ved støjvolden (KB) 
 KB har snakket med kommunen, og de hævder at det er vores område syd  
 for volden. Vi beslutter at der skal gøres noget ved det nu og at vi må erken 
 de at det er grundejerforeningens område. 
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- indsatser i StautrupÅbo område (KB) 
 KB har snakket med kommunen. De berørte områder må ikke sprøjtes. Vi  
 meddeler gartneren dette. 

 
3. Gartner 
 - tilbudsmateriale afsendt 

o Svar fra E V  Have & Parkpleje  
§ Pris 108.000 kr. 
§ Tilbuddet følger udbudsmaterialet uden græsarealet syd for 

volden.(ikke med i udbud). Grundig tilbud lavet og vi mener at 
han har lavet et grundigt forarbejdet. KB vil drøfte tilbuddet med 
ham omkring præcisering samt græsset syd for volden. 

o Haveglansen har takket nej 
o Afventer svar fra LK Gruppen Jylland 

§ Pris 108.018 kr. 
§ Tilbuddet er lavet ud fra udbudsmaterialet og han skriver blot 

ifølge beskrivelse. DVS vi kan hænge ham op på misvedlige-
holdelse. LK har i forvejen kommunens område ved siden af. 
KB tager fat i ham igen, og får tilbuddet præciseret. 

 
4. Generalforsamling september 2013  

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

- dirigent 
o Bent Homann – er ok 

- udkast til dagsorden 
o Er udsendt – ok efter tilretning 

- beretning (KB) 
o Udkast vedhæftet 

- indkomne forslag 
o Drøftelse af de 2 forslag (vedhæftet) 

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

- valg 
o Lars og Peter er villige til genvalg 
o revisor og suppleanter. 

ü Bent Homann villig til genvalg? 
ü Lasse er villig til genvalg 
ü Henrik er villig til genvalg 

- andet? 
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5. Siden sidst/eventuelt  

- herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
 Der er kun en række fliser fra det nye areal på Østerby alle til bussen ved  
 Damvænget. Vi lader det ligge indtil videre. Det er ikke vores område. 
  

 
6. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden 
  Fastlægges efter generalforsamlingen. 
 
 
         Referent Jan Ankersen 
 
 
 


