
 
 

 
 Tranbjerg, den 3 marts 2015 

 
 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Jan Olssen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Kristian Buhr 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde TIRSDAG DEN 3. marts 2015 KL. 1930 hos Jan Anker-
sen, Hyrdevænget 67 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
 - bestyrelsesmøde tirsdag den 28. oktober 2014 
   (er på hjemmesiden) 
 Godkendt uden bemærkninger 
 
2. Bestyrelsen 
 - det fremtidige arbejde i bestyrelsen 
 - fordeling af arbejdsopgaverne 
 Punktet er debatteret for fremtidige muligheder og vi fortsætter som hidtil 
 
3. Gennemgang af aktivitetslisten 
 - hjemmesiden – status (JA) 
 - legepladser – status (PK) 
 - huller i vejen – Hy og Ho samt TA (kommunens) 
 Hul ved HO 75 er lavet – ok / der er fyldt asfalt på ved HY 3 stamvejen. Det er  
 ikke lavet særligt godt. Vi lader det være. 
 Hul på tingskov alle, samt under det store træ er der en fordybning(ikke vores  
 område) KB laver et skriv til kommunen 
 - beskæring i det grønne område – status (KB) 
 De er godt i gang og det ser pænt ud 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

4. Gartner – gammel og ny 
 - opfølgning på den gamle gartner 
 Vi har holdt 5000 kr. Tilbage pga. Manglende arbejder. 
 - ændring af ny gartner 
 Den oprindelige gartner der var indgået aftale med, gik konkurs inden han  
 kom i gang. Vi fik dog en aftale med en tidligere medarbejder hos den konkurs  
 ramte gartner, fik job ved H-Hoffmann, og de har overtaget aftalen til samme  
 pris og standard. 
 - aftale om beskæring i grønning vest for Ho 
 Den nye gartner er i gang og det ser tilfredsstillende ud 
 - yderligere affaldsstativer 
 De opsættes når der er sået græs  den i HY opsættes snarest 
 
5. Renholdelsesdag 
 - hvornår? Søndag d. 12 april kl. 13.30 
 - skal det foregå som sidste år? Denne gang med grill og pølser 
 - invitation og tilmelding – jan laver en rundsending – KB laver et oplæg 
 
6. Siden sidst/eventuelt  
 - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
 - antennemast – er opsat  
 
7. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden 
 Tirsdag d. 19 maj hos Lars J. 
  
 
 
 
Referent Jan Ankersen 


