
 

 

 Tranbjerg, den. 14 November  2016 
 

Fremmødte 
 Jan Ankersen 
 Henning Andersen 
 Lars Jacobsen 
 Peter Kjeldsen 
 Henrik Hvas 
            
Der indkaldes til bestyrelsesmøde Mandag Den 14.November 2016  KL.19.30 Hos 
Henning Andersen Horsevænget 6 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 14 september 
     Og Ordinær Generalforsamlingen den 28 september (er på hjemmesiden) 
 Ingen bemærkninger 

 
 

- Gennemgang af aktivitetslisten 
  

- Hjemmesiden (JA) 
  Intet nyt, udover koder til Dk hostmaster skal sendes til ny modtager 

 
- Legeplads (PK)  

  Der har været en enkelt reparation, som er foretaget af Henning 
     

- Rep. af legetårn 
   

- Økonomi og Gartner (LJ) 
  Fremlagt af LJ. Ingen restancer 
 

- Møde med grundejerne Horsevænget 29 – 37 vedr.udtynding af Grøn 
  ningen. Møde med Grundejer Tingskov alle 81 fældning af træ samt  
  beskæring af Hegn –  Tingskovalle 83 – 85  ” Se mailen ” 
 
  Tilbud fra gartneren 
 
  Opgave 1 Accepterer vi. Kirsebær træer beskæres ved TA 
  Opgave 2 Accepterer vi. Beplantning bag TA mod stien 
  Opgave 3 Undersøges nærmere af Lars. Rydning af passage bag        
  nederste del af HO 
 
 
 
  
 

 



 

 

- Snerydning 
  Der er kommet det sædvanlige oplæg fra Poul Pedersen omkring sne 
  rydning. Vi accepterer aftalen. 550 kr. pr. time på veje og 525 kr. på  
  stierne.  
  

- Reparation af veje (HV) 
 Intet nyt 
  

- Fortovet ved Horsevænget 68 er blevet rettet så der nu er fald på. 
 Er udbedret uden beregning 
 

- Nabohjælp 
 Vi ansøger trygfonden om skilte i foråret, da de hvert år udbyder dette  
 til grundejerforeninger. Såfremt vi ikke får dette bevilget, vil vi betale  
 dem selv. 

 
- Den 14 august Bo og Lotte Hyrdevænget 47 asfalt rampe? 

 Afventer næste reparation til foråret 
            
3.      Indkøb af laserprinter  
 Vi har indtil nu haft udgifter for mere end 1000 kr. til kopiering. Vi prøver at  
 indkøbe en laserprinter til samme formål. Printeres værdi er under 1000 kr. 
 
 Samtidig indkøbes trykning af 1000 stemmesedler til generalforsamlingen.  
 Dermed skulle vi være sikret de næste 10 år. 
 
4. Siden sidst/eventuelt  
           Her under nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
 
 Vi har undersøgt muligheden for hastighedsskilte i området. Såfremt vi skal  
 have ”rigtige” skilte, skal politiet indover og vores veje skal udstyres med fart 
 bump. Osv. Vi gør PT ikke mere ved dette emne, men: 
 

 Opfordrer igen alle grundejere til at køre med en  

 passende lav hastighed, samt at overholde høj- 

 re vigepligten. 
           
  
5. Fastsættelse af næste møde 
 - herunder forslag til dagsorden 
 
 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21 februar hos Peter  
 Socialt arrangement i bestyrelsen er fastsat til lørdag d. 18 marts kl 18 hos  
 Henning Andersen 
 
Referent Jan Ankersen 


