
 
 

 
 

 Tranbjerg, den 28. oktober 2014 
 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Jan Olssen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Kristian Buhr 
 
Referat af bestyrelsesmøde TIRSDAG DEN 28. oktober 2014 KL. 1930 
 
hos Kristian Buhr, Horsevænget 97 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
 - bestyrelsesmøde torsdag den 16. september 2014 
   (er på hjemmesiden) 
 Godkendt uden beregninger 
 

- generalforsamling onsdag den 24. september 2014 
  (bilag er udsendt) 
Godkendt og underskrevet. Bliver lagt på hjemmesiden snart. 

 
2. Konstituering 
 - ifølge vedtægter med næstformand og sekretær 
 - fordeling af arbejdsopgaver 
 
 Vi fastholder den nuværende konstituering det næste år. 
 Vi arbejder det næste år med en job beskrivelse på hvert medlems område 
 
3. Gennemgang af aktivitetslisten 
 - Hjemmesiden – status (JA) – kører  
 - legepladser – status (PK) – Intet nyt. Intet nyt om skolens brug af den 
 - huller i vejen – Hy og Ho (JO) – ikke lavet endnu. Afventer rep af regn- 
 vandsbrønd ved HO75 
 - Det grønne udvalg – status (JO) – Kommer senere. 
 - flise ved Ho 61 (KB) – Varmeværket har lavet den 
 - vedligeholdelse af rabat ved støjvolden (KB) – klippet af den kommende  
 gartner 
 
  
4. Generalforsamling september 2014 
 - opfølgning på generalforsamlingen 
  - gartneren/grønne områder 

 



 
 

   - accepteret tilbud fra LK Gruppen 
 
   - svaret E V Have & Parkservice  
   Han vil gerne give bud en anden gang 
 
   - udmøntning af vedtaget forslag omkring beskæring 
   Det grønne udvalg Laver en plan for processen, og så får vi priser  
   På dette. 
 
   - brev til nuværende gartner 
    - arbejde resten af året 
    - betaling af sidste rate 
   Vi har intet hørt fa ham efter opsigelse. 
   Vi afventer og ser om han fuldfører hans arbejde eller om vi skal  
   holde penge tilbage. 
 
   - vedligeholdelsen af beplantningen langs Stamvejen HO 
   den nye gartner skal se på rodskudende i beplantningen 
 
   - kommunens vedligeholdelse af området nord for Ho/Hy 
   KB taler med den nye gartner om det 
 
  - Post Danmarks depotkasser ved Ho 44  
  Vi har forespurgt, og de bliver stadig brugt ved særlige lejligheder så der- 
  for kan de ikke fjernes. 
 
5. Vigepligt på Hy/Ho 
 - skal vi arbejde for ubetinget vigepligt? 
   Se henvendelse fra Harald Kvist (mail den 7. oktober) 
 Vi svarer at vi ikke er for dette forslag. Det er følgende ulemper vi er bekymret  
 for. Hastigheden vil stige på stamvejene, økonomien ved at lave og vedlige 
 holde dette samt der er parkeringsproblematikken ved at etablere spærrelinje  
 ifb. med hajtænderne. 
 
6. Siden sidst/eventuelt  
 - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
 Intet nyt 
 - socialt arrangement 
 Lørdag d. 21 hos Kristian kl. 18 
 
7. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden 
 Tirsdag d. 27 januar hos Jan 
  
 
Referent Jan Ankersen 


