
 

 

 Tranbjerg, den. 9. marts 2021 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde 9. marts KL. 1930  
Virtuelt.  
 
Dagsorden: 
 
 Fremmødte 
 Niels Trolle Andersen 
 Lars Jacobsen 
 Fatos Kutllovci 
 Kim R Henriksen 
 Manja Meister 
 
 Afbud 
 Ingen 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2021 
(se hjemmeside) 
Godkendt uden bemærkninger 

  
2. Gennemgang af aktivitetslisten             

 
a. Hjemmesiden (JA) 

Intet nyt 
 

b. Hjertestarterudvalg (JA) 
Intet nyt 

 
c. Legeplads (FK)    

Årligt eftersyn møde planlagt men udsat fra leverandørens side. Nyt 
møde sættes op snarest. (FK) 
 
Henvendelse fra grundejer omkring stort brug af legepladsen fra skoler 
og institutioner.  
Bestyrelsen har før henvendt sig til skolen omkring brugen. Bestyrelsen 
ser problemet lidt an. 
 
Bestyrelsen er i gang med at få ekstra faldsand kørt på legepladsen. 

   
  Ulykke på legepladsen – henvendelse fra grundejer omkring fald  
  ulykke på legepladsen.  
  Bestyrelsen tager det op med leverandøren ved gennemgangen, for at  
  være sikker på at den opfylder alle krav og regler. (FK) 
 

 

 



 

 

d. Økonomi (LJ) 
LJ fremlagde foreløbigt budget.  
Ingen kommentarer til det. 

 

e. De grønne områder (NTA/LJ)  
Fældning af træer på volden er udført 

 

f. Biodiversitet 
Arbejdsgruppe nedsat. Der er PT kun 2 medlemmer i gruppen. Grup-
pen arbejder videre hen imod et forslag til generalforsamlingen. Der er 
også modtaget en henvendelse der taler imod projektet fra en grund-
ejer. 

 

g. Veje og stier herunder vinterbekæmpelse (KH) 
Bestyrelsen er ikke helt tilfreds med snerydning og saltningen. Vi skal 
have kigget aftalen med leverandøren igennem inden næste år. 
 
Henvendelse fra kommunen vedr. asfalt på Horsevænget (Øverste vej) 
 
Asfalt arbejdet efter Tranbjerg varmeværk (TV) har udskiftet varmerør 
skal afsluttes med et nyt slidlag tidligst 2 år efter færdiggørelse. TV ind-
går i et samarbejde med kommunen hvor TV betaler kommunen for at 
udføre dette. 
Vi har undersøgt muligheden for at få kommunen (mod betaling) til at 
lægge nyt slidlag på hele vejen på det stykke der har været gravet op. 
Vi har fået en tilbagemelding om at vi kan selv få indhente tilbud og så 
kan vi få det TV har betalt ’udbetalt’ når det er udført. Samtidig fik vi at 
vide at det er kommunen der er ’vejmyndighed’ og udover at kontrollere 
veje vil de også godt rådgive grundejerforeningen. Vi har haft den per-
son, der har ansvaret ved kommunen, ude og se på dels det stykke 
hvor der har været gravet og dels på vores veje generelt. Overordnet 
var så det udførte arbejde ud til at være ok men det er TV’s ansvar og 
de er i gang med en 1 års gennemgang med asfaltfirmaet og der 
vil  også være en 5 års gennemgang. Mht vejnettet er vejere i rimelig 
stand. Rådet var at vente med at lægge nyt slidlag til 5års gennemgan-
gen er overstået men vi kan også lade kommunen lægge nyt slidlag på 
næste år på den del der har været gravet op. Vi afventer TV’s 1 års 
gennemgang før vi endeligt beslutter men umiddelbart vil vi nok vente 
de ca 3 år med at få nyt slidlag på. 
 
 

  Kloaker – LJ iværksætter en snarlig rensning. 
 
KH undersøger priser på udbedring af SF sten samt på fliser i området. 
KH har en liste over steder i området, hvor fliser bør repareres.  
 
 
 
 



 

 

h. Renholdningsdag/sociale arrangement (MM) 
Vi er stadig udfordret på forsamlingsforbuddet, så vi afventer lige lidt 
endnu. MM kommer tilbage med nogle datoforslag, samt ideer til selve 
dagen.  
 

 
 

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

 Afventer  
 

4. Fastsættelse af næste møde - herunder forslag til dagsorden 
Onsdag d. 14 april – virtuelt kl. 19.30 

 
 
 
Referent Jan Ankersen 


