
 

 

 Tranbjerg, den 6. juni 2018 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni KL. 1930  

hos Lars Jacobsen, Hyrdevænget 33  
 

Fremmødte: 
Niels Trolle Andersen 
Lars Jacobsen 
Peter Kjeldsen 
Henrik Hvas 
 

Afbud 
Jan Ankersen 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. april 2018 
Godkendt (er dog endnu ikke på hjemmesiden)  

 
2. Gennemgang af aktivitetslisten              

a. Hjemmesiden (JA) 
Intet nyt 

 
b. Legeplads og snerydning (PK)   

Bord og bænke indkøbt og opsat. 
Legepladsen har haft gennemsyn. Er blevet olieret og har fået skiftet et 
bræt     

 
c. Økonomi og Gartner (LJ) 

Lars har kontaktet forsikringsselskabet som mener vi har passende 
forsikringer både mht foreningens ansvar og at det ikke var nødvendigt 
med en forsikring mht bestyrelsens ansvar da alle væsentlige beslut-
ninger mht økonomi blev besluttet på generalforsamlingerne, 
Økonomien ser stadig fin ud og det ser pt ud til vi får et mindre over-
skud. 
Lars vil kontakte vores bank (Nordea) så Niels kan få fuldmagt til at 
følge foreningens konti. 

 
 

d. Veje på HO 
 Vejene er blevet gennemgået og de bliver repareret i uge 32 

 
3. Den kommende generalforsamlingen; indkaldelse 

Generalforsamlingen bliver afholdt torsdag d. 20. september 2018 i sogne-
gården. Forslag til indkaldelse er udarbejdet.  

 



 

 

 
 

4. Siden sidst/eventuelt - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
Støjvolden – udarbejdelse af retningslinjer. Sættes på aktivitetslisten 
Hold rent dag blev afholdt søndag d. 6 maj kl. 13-15.  
Set i lyset at diskussionen om trafikstøj og at det er lykkedes at nedsætte ha-
stigheden i hele Mårslet til 40 km/t blev det besluttet at undersøge mulighe-
derne for nedsættelse af hastigheden på Tingskov Alle fra T-krydset ved 
Østerby Alle efter sommerferien 

 
 

5. Fastsættelse af næste møde - herunder forslag til dagsorden 
 Onsdag d. 15. august kl. 19,30 hos Jan. 

 Punkter: Generalforsamling, indkaldelse, regnskab/budget,  
 vedligeholdelse de grønne områder 
 Evt nedsættelse af hastighed på Tingskov Alle 

 
 
 
 
Referent Niels Trolle Andersen 


