
 
 

 
 Tranbjerg, den 13. august 2015 

 
 
Fremmødte: 
 Jan Ankersen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Kristian Buhr 
Afbud 
 Jan Olssen 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde TORSDAG DEN 13. august 2015 KL. 1930 hos Peter 
Kjeldsen, Tingskov Alle 85 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 

- bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj 2015 
o er på hjemmesiden/ Godkendt – dog ønsker Kristian ikke villig til gen-

valg 
 
2. Gennemgang af aktivitetslisten 

- hjemmesiden – status (JA) – intet nyt – dog nye billeder ønskes  
- legepladser – status (PK) – Intet nyt 
- økonomi – behandles under punkt 4 
- reparation af veje – JO orienterer – Lars kunne give en orientering. Der er 

lavet streger og huller for ca. 75.000 kr. (2.500 meter streger) 
  
3. Gartner 

- opfølgning på den nye gartner – LJ orienterer. Lars har løbende kontakt 
med gartneren som er vældig flink, men der sker ikke noget! Hækken langs 
HY skal klippes færdig. Hækken langs stien mellem HY-HO er klippet men 
der er ikke ryddet op. Der er ikke endnu skåret græskanter ved sten og sti-
er. I sommer blev der ikke slået græs i 3 uger, og da det så endelig blev 
slået var det vådt og derfor meget svineri. Vi tager en sidste snak med 
ham, og hvis der ikke sker noget så må vi se på en anden gartner. 

 
En henvendelse fra en beboer i HO 59 omkring stenslag efter græsklipning. 
Det er en forsikringssag via gartnerens forsikringsselskab.  
 

- oprydning efter vinter-beskæring 2015 – LJ orienterer - det ser pænt ud.  
- yderligere affaldsstativer – LJ orienterer – Der er sat en mere op ved HY.  
- aftale for 2016 – vi afventer 

 

 



 
 

4. Generalforsamling september 2015 
- Udkast til indkaldelse (bilag) ok – uddeles til alle postkasser. Der laves et 

særskilt halv A4 ark med en opfordring til at melde sig til bestyrelsen. De 
uddeles snarest muligt. 

- Tid og sted? 
o Tirsdag den 15. september i Sognegården? (LJ) 

- Dirigent 
o KB har spurgt Bent Homann – ok  

 
  På valg er Kristian, Jan A og Jan O 

o Jan A er villig til genvalg 
o Kristian og Jan O ønsker ikke genvalg 

 
Forslag til kandidater – vi har ingen forslag til nye kandidater 
 
Revisor 

o Bent Homan er villig til genvalg 
 

- Regnskab og forslag til kontingent – dette ligges på hjemmesiden 
- Andet? 

 
5. Siden sidst/eventuelt  

- herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd – intet nyt 
- Vi prøver at høre om vi er nok til at kan få skilte om Nabohjælp 
-  

 
6. Fastsættelse af næste møde 

- herunder forslag til dagsorden – indkomne forslag samt nye best. med-
lemmer 

- Onsdag d. 9 september hos Jan A 
 
 
 
 
 
       Referent Jan Ankersen 


