
 
 

 
 Tranbjerg, den 19. maj 2015 

 
 
Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Jan Olssen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Kristian Buhr 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde TIRSDAG DEN 19. maj 2015 KL. 1930 
 
hos Lars Jacobsen, Hyrdevænget 33 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 

- bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts 2015 
o er på hjemmesiden 

Er godkendt 
 
2. Gennemgang af aktivitetslisten 

- hjemmesiden – status (JA) 
o Enkelte henvendelser fra grundejere. En henvendelse omkring hjælp til 

oprydning på Horsevænget. Det tager vi gerne imod. KB svarer. 
- legepladser – status (PK) 

o Er blevet olieret. 
- økonomi – status (LJ) 

o Det ser fornuftigt ud. KB spørger gartner om pris på skæring af græs-
kanter ved fliser og stier. 

- huller i vejen på TA (kommunens) – status (KB) 
o Det store hul er lappet. Vi gør ikke mere. 

- beskæring i det grønne område – status (KB) 
o Området er færdigbeskåret for denne gang. Fjernvarmeværket skal 

ordne dæksler der stikker op. LJ kontakter fjernvarmen. 
- Reparation af veje 

o  Jan O kontakter NCC 
  
3. Gartner 

- opfølgning på den nye gartner 
o Græsslåning er ikke optimal da det slås af flere gange med forskellige 

maskiner. KB snakker med gartneren. Der er områder der ikke bliver 
slået, også bag HY28. Trekanter er ikke slået ved stamvejene. 

 

 



 
 

 
- færdiggørelsen af vinterens beskæring i vest-grønningen 

o Der ligger grene i området der skal fjernes. 
- yderligere affaldsstativer 

o LJ indkøber dem nu. 
 
 
4. Generalforsamling september 2015 

- tid og sted – vi prøver tirsdag d. 15 sept. LJ undersøger sognegården 
- dirigent – KB spørger BH 
- valg 

o På valg er Kristian, Jan A og Jan O 
Kristian og Jan A er villig til genvalg. 
Henrik og Lasse er villig til genvalg som suppleanter. 
Vi mangler 1-2 bestyrelsesmedlemmer, så vi skal have gang i noget 
agitation. Vi laver et skriv på hjemmesiden. 

- forslag til behandling 
o Ingen 

- andet? 
 
5. Renholdelsesdag 

- Evaluering 
o Et godt arrangement med rimeligt antal deltagere. Afslutningen med 

pølser var godt.  
- næste år 

o Vi gentager samme arrangement næste år.  
 
6. Siden sidst/eventuelt 

- Henvendelse fra vandværket  
o omkring rent drikkevands områder. Vi er OBS på det for grundejerfor-

eningens egne områder. De berørte grundejere bliver kontaktet direkte 
af vandværket. 

- Henvendelse fra parcelhusejernes landsforening 
o Agitation omkring indmeldelse. Vi er ikke interesseret. 

- herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
o Indbydelse til borgermøde omkring Tranbjergs fremtid. 

 
 
7. Fastsættelse af næste møde 

- herunder forslag til dagsorden 
Torsdag d. 13 august hos Peter.  
Planlægning af generalforsamling. 

 
 
 
 
 
Referent Jan Ankersen 


