
 

 

 Tranbjerg, den. 13. januar 2021 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde 13. januar KL. 1930  
Virtuelt.  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. november 2020 
(se hjemmeside) 
Ingen kommentarer 

  
2. Gennemgang af aktivitetslisten             

 
a. Hjemmesiden (JA) 

Der kommer snarest en nyhedsmail omkring gartneraftalen. 
 

b. Hjertestarterudvalg (JA og PL) 
Vi har gennemført hjertestarter intro. Lars kigger på et klistermærke til 
hjertestarteren. 

 
c. Legeplads (FK) 

Fatos tager kontakt til Ludus for det årlige eftersyn. Fatos vil prøve at 
deltage på eftersynet. 
 
Der skal fyldes ekstra sand på ved lejlighed. Kim undersøger pris på 
levering af faldsand.  

 
d. Økonomi (LJ) 

Lars fremlagde status på regnskabet. 
 

e. De grønne områder (NTA/LJ) 
Gartneren har været i gang i Horsevænget med døde træer. Trolle har 
kontakt med dem. Gartneren burde starte på volden snarest. Lars og 
Trolle har været rundt for at mærke træer op, som skal fældes. 
 

  Kommunikation om fældning af træer mv. Trolle vil gå rundt for at infor 
  mere de relevante beboere inden fældningen starter. 
 

Henvendelse fra grundejer ang. Biodiversitet.  
Vi kontakter grundejeren, og beder hende stille forslaget på generalfor-
samlingen. Bestyrelsens holdning vil være at nedsætte et udvalg. Alter-
nativt kan grundejeren nedsætte et udvalg nu, der stiller et forslag til 
generalforsamlingen. Her vil Fatos gerne deltage fra bestyrelsen. 
 

 
 

 



 

 

f. Veje og stier inkl. vinterbekæmpelse (KH) 
Vejen er blevet fejet. Kim har inspiceret veje, stier og fortove. Vejene 
ser fine ud (mangler ikke tjære) der er meget få revner. Kloaker synker 
lidt, men vi ved ikke hvad betydning det har. Parkeringsområder synker 
mange steder. Kim får en pris på de groveste steder hos Michael (sne-
manden). Fortovenes stand er ikke god. Kim har fundet steder hvor fli-
ser ligger meget skævt. Kim får en pris på dette også.  
 
Bestyrelsen laver en gennemgang i området for at se på stederne og 
niveauet for reparationer.  
 
Snerydning – Det er svært for Kim at få en tilbagemelding om der er 
ryddet. Kim snakker med ham omkring det. Han skal rydde fortove så 
de er helt farbare. Vejene er ikke så kritiske.   
 
Rensning af kloaker – hvornår. LJ 
 

g. Renholdningsdag/sociale arrangement (MM) 
Vi sætter en dato på næste møde 
 

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

Intet nyt fra Tranbjerg fællesråd 
 
Henvendelse fra Aura omkring opgravning og udskiftning af el kasser i områ-
det. Aura kontakter selv de berørte grundejere før strømmen afbrydes. 
 
Socialt arrangement. 
Vi sætter en dato på næste møde 
 
 

4. Fastsættelse af næste møde - herunder forslag til dagsorden 
9. marts kl. 19:30 hos Fatos. 

 
 
 
Referent Jan Ankersen 


