
 

 

  
 
Referat af bestyrelsesmøde 14. april KL. 1930  
Virtuelt.  
 
Fremmødte 
Lars Jacobsen 
Niels Trolle Andersen 
Kim Rugholm 
Manja Meister 
Fatos Kutllovci 
Jan Ankersen 
 
Afbud: 
Ingen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. marts 2021 
Godkendt uden bemærkninger 

  
2. Gennemgang af aktivitetslisten             

 
a. Hjemmesiden (JA) 

Intet nyt 
 

b. Hjertestarterudvalg (JA) 
Intet nyt 

 
c. Legeplads (FK)    

Legepladsen er gennemgået, repareret og malet.  
Der er lidt udeståender som bliver repareret snarest. 
Legepladsen opfylder de gældende regler og er fuld forsvarlig. 
 

 

d. Økonomi (LJ) 
LJ gav en kort oversigt over status på økonomien 

 

e. De grønne områder (NTA/LJ)  
Stier på stamveje vil blive fejet 

 

f. Biodiversitet 
Møde i udvalget er blevet afholdt. Der vil blive lavet et forsøgsområde 
vest for Horsevænget sydligst i området. Her vil græsset ikke blive 
slået på nær enkelte stier. Der kommer et skriv ud til alle grundejere. 
Dette skal danne grundlag for et forslag til generalforsamlingen.  
 

 



 

 

 

g. Veje og stier herunder vinterbekæmpelse (KH) 
Vedligeholdelse af fortove og/eller parkeringsområder 
Vejene er blevet fejet 
Forslag omkring oprettelse af fliser i området. Kim har modtaget flere 
tilbud og vi vælger den billigste. Der er 17 områder der skal laves/op-
rettes. Det er steder hvor fliserne ”gaber” mere end 2,5-3 cm. Vi sætter 
gang i dette snarest. Det vil blive en reparation til ca. 15,000 kr. samt et 
P område på ca. 5,000 kr. 

 
h. Renholdningsdag/sociale arrangement (MM) 

Sådan som verden ser ud, så udskyder vi renholdningsdagen. Besty-
relsen opfordrer til at den enkelte grundejer samler lidt affald selv. Se-
nere på året vil vi prøve at lave et socialt arrangement kombineret med 
noget renholdelse.  
 

 
3. Generalforsamling 2021 

Vi undersøger om onsdag d. 29 september kan bruges. LJ undersøger Tran-
bjerg sognegård. 
 

4. Siden sidst/eventuelt - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
Der er generalforsamling i Tranbjerg fællesråd d. 4 maj.  
 
Socialt arrangement. 
Vi udsætter det indtil videre 
 
 

5. Fastsættelse af næste møde - herunder forslag til dagsorden 
Punkter, generalforsamling 
Onsdag d. 16 juni kl. 19,30 hos Fatos. 

 
 
Referent Jan Ankersen 


