
 

 

 Tranbjerg, den. 16. juni 2021 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde 16. juni KL. 1930  
Virtuelt.  
 
Fremmødte 
Niels Trolle Andersen 
Lars Jacobsen 
Fatos Kutllovci 
Jan Ankersen 
Kim R Henriksen 
 
Afbud 
Manja Meister 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. april 2021 
(se hjemmeside) 
Godkendt uden bemærkninger 

  
2. Gennemgang af aktivitetslisten             

 
a. Hjemmesiden (JA) – Intet nyt 

 
b. Hjertestarterudvalg (JA) – Punktet udgår 

 
c. Legeplads (FK) – Dele udskiftet, som bør behandles med træbeskyt-

telse. Dette får vi gjort snarest. (Fatos) 
 

d. Økonomi (LJ) – Lars gennemgik økonomi status. Vi holder budget. 
Overskud på snerydning. 

 

e. De grønne områder (NTA/LJ) – Lidt opstartsproblemer med den nye 
gartneraftale, men han er ved at komme ind i tingene.  

 

f. Biodiversitet (FK) - Områderne som vi lader gro, skal fortsat klippes 
med stier – resten lader vi stå. 
 

 

g. Veje og stier herunder vinterbekæmpelse (KH) 
Vedligeholdelse af fortove og/eller parkeringsområder 
Vi afventer en regning fra vinteren. Om vi vil bruge ham igen indgår i 
en senere vurdering. 

 



 

 

Oprettelse af fliser i området lader vente på sig. Det sker senere på 
sommeren. 
 
I forbindelse med gennemgang af vejene er vi er blevet gjort opmærk-
som på, at vi skal indregne vores brønde ved en evt. udskiftning af as-
falten. Dette vil være en totaludgift på ca. 1 mio. kr. Vi overvejer at tage 
dem som er mest kritiske.  
 

h. Renholdningsdag/sociale arrangement (MM) 
Punktet udsættes 
 

 
3. Mail angående ’Nærboks - tilbud om gratis opsætning af pakkeboks’  

Vi har modtaget en henvendelse, men bestyrelsen mener ikke, vi skal have 
opsat sådanne bokse i vores område.  
 

4. Generalforsamling 2021 
Indkaldelsen blev gennemgået. Flere er i tvivl/vil ikke genopstille, så der skal 
søges efter nye medlemmer. Bestyrelsen prøver at kontakte evt. kandidater. 
Sidder du og brænder for at komme med i bestyrelsen, så kontakt gerne for-
manden. 
 

5. Siden sidst/eventuelt - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
Intet nyt 
 
Socialt arrangement 
Punktet udsættes 
 

6. Fastsættelse af næste møde - herunder forslag til dagsorden 
Næste møde bliver onsdag d. 1 september. Kl. 19,30 

 
 
 
Referent Jan Ankersen 


