
 

 

 Tranbjerg, den. 01. september 2021 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde 1. september 2021 KL. 1930  
hos Niels Trolle Andersen 
 
Fremmødte 
Niels Trolle Andersen (NTA) 
Lars Jacobsen (LJ) 
Fatos Kutllovci (FK) 
Kim R Henriksen (KH) 
Jan Ankersen (JA) 
 
Afbud 
Manja Meister 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 16. juni 2021 
(se hjemmeside) – ingen kommentarer 

  
2. Gennemgang af aktivitetslisten             

 
a. Hjemmesiden (JA) – nogle henvendelser fra ejendomsmæglere vedr. 

udfyldelse af diverse salgsdokumenter. Bestyrelsen udfylder ikke disse 
dokumenter, men henviser til hjemmesiden, da alle informationerne 
kan findes her. 
 

b. Legeplads (FK) – enkelte dele udskiftet siden sidst. 
 

c. Økonomi (LJ) – Regnskab laver færdig for 2020-2021 
 

d. De grønne områder (NTA/LJ)  
Se 2 vedhæftede mail. - Det ene forslag tages med på generalforsam-
lingen, det andet kontaktes grundejer. 
 
Vedligeholdelsen af de grønne områder 
Vores gartner (Topkapperen) lever ikke helt op til vores forventninger. 
Der indkaldes til et møde angående status og næste år.  

 

e. Biodiversitet (FK) 
Forslag til generalforsamlingen lavet af udvalget.  

 
 
 
 

 

 



 

 

f. Veje og stier herunder vinterbekæmpelse (KH) 
 
Vedligeholdelse af fortove og/eller parkeringsområder 
Status på kloaker – vi overvejer om vi skal lave nogle forsøg på de veje 
der alligevel har fået lavet fjernvarme, og senere skal have lavet asfalt. 
 
Fliser – der er sket opretning af fliserne der hvor det var meget galt. Ar-
bejdet ser pænt ud, og vi gør ikke mere for nu. 
 
Snerydning – vi har afsluttet året, og priserne er fornuftige. Vi vil gerne 
fortsætte med samme leverandør til næste år, dog med lidt forbedrin-
ger.  
 

g. Renholdningsdag/sociale arrangement  
Ingen kommende arrangementer planlagt 
 

 
3. Generalforsamling 2021 

a. Kommentarer til beretning (rundsendes senere) 
Godkendt med lidt små ændringer 
 

b. Kandidater til bestyrelsen. 
Vi opfordrer folk til at melde sig. Det er virkelig nødvendigt at få 
nye medlemmer ind i bestyrelsen. 
 

c. Indkomne forslag samt det praktiske 
Forslag omkring sten i fortovene indkommet. 
 

  Jan køber øl og vand. Bestyrelsen mødes kl 18.00. 
 

4. Siden sidst/eventuelt - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd 
Socialt arrangement. 
 
 Intet nyt fra Tranbjerg fællesråd. 
 

5. Fastsættelse af næste møde - herunder forslag til dagsorden 
 
  Fastsættes efter generalforsamlingen. 
 
 
 
Referent 
Jan Ankersen 


