
 

 

 Tranbjerg, den. 11. November 2020 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde (virtuelt) d 11.11.2020 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. september 2020 
 (se hjemmesiden)  
 Godkendt uden bemærkninger 
 

2. Velkomst til suppleanter om information om bestyrelsens arbejde. 
Konstituering 
 
Formandspost     Niels Trolle 
Næstformand     Jan Ankersen 
Kasser      Lars Jacobsen 
Best medlem      Fatos Kutllovci 
Best medlem      Kim Henriksen 
Suppleant      Manja Meister  
 
Opgaver 
De grønne områder     Niels Trolle/lars Jacobsen 
Legepladser      Fatos Kutllovci 
Vinterbekæmpelse     Kim Henriksen 
Veje og fortove     Kim Henriksen 
Hjertestarter      Jan Ankersen 
Referater / hjemmeside    Jan Ankersen 
Indkaldelse til møder    Niels Trolle Andersen 
Renholdningsdag/sociale arrangement  Manja Meister 
   
 
 

3. Opfølgning fra generalforsamlingen 
Godkendelse af referat (se hjemmesiden) 
 
Det ene forslag omkring støj fra letbanen, gør bestyrelsen ikke mere ved før 
forslagsstilleren henvender sig igen, og selv går ind i sagen. 
 
Ved rep af striber i vejene, så bliver der strøget sand på ved ilægning af mate-
rialet.  
 
Hastighed – bestyrelsen har lavet et indlæg omkring hastighed og vigepligt i 
området på hjemmesiden. 
 
Bevoksning på HO stamvejen der hindrer udsyn fra de ulige numre. Bestyrel-
sen kigger på det. 

 



 

 

 
 

4. Gennemgang af aktivitetslisten             
 

a. Hjemmesiden (JA) 
Siden er opdateret med nyt layout, og flere undersider såsom hjerte-
starter, kontakt til kommunen osv. 
 

b. Hjertestarterudvalget (JA) 
Vi holder et lille arrangement ved hjertestarteren så alle bliver bekendt 
omkring placering, virkemåde osv. Det er IKKE et hjertestarter kursus! 

 
c. Legeplads og snerydning      

Vi skal have fundet en ny mand til snerydning. Vi har fået et tilbud fra 
Mørup Aps, som ser lovende ud.  

 
d. Økonomi og Gartner (LJ) 

 
Økonomi – lars J viste en status. Kontingenter er ved at komme ind. 
 
Forsikringer – Bestyrelsen vil tegne en bestyrelsesansvarsforsikring 
samt erhversforsikring (bla. tyveri af netbank) 

 
Vedligeholde af de grønne områder herunder den nye aftale – Topkap-
peren fra Tranbjerg 
 
Der er samtidig tilbudt en service til grundejerne, hvor man kan få pri-
vate ydelser. Aftalen træder i kraft pr. 1, januar 2021. Vi laver et skriv 
på hjemmesiden omkring dette. 
 
Træer i toppen af HO er gået ud og skal fældes. I alt 5 træer samt rod-
fræsning. Arbejdet sættes i gang ASAP pga. sikkerhed. Arbejdet på 
volden igangsættes snarest.  

 

e. Veje i området – intet nyt 
 

 
5. Siden sidst/eventuelt - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 

 
 

6. Fastsættelse af næste møde - herunder forslag til dagsorden 
Aktiviteter det kommende år. 
Forslag til næste gang – henvendelse fra grundejer eng. Biodiversitet. 
Forslag til renholdningsdag 
 

 
 
 
Referent Jan Ankersen 


