
 
 

 Tranbjerg, den 16. august 2022 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde 16. august KL. 1900 hos Niels, Horse-
vænget 29. 
 
Tilstede: Lars, Kim, Carsten, Niels 
Fraværende: Fatos og Jesper. 
 
Referent: Niels 
 
Dagsorden: 
 

1. Kommentarer til referat fra mødet den 21. juni 2022 
ingen 

  
2. Gennemgang af aktivitetslisten             

 
a. Hjemmesiden (CS) 

Intet nyt. Vi beholder indtil videre host. 
 

b. Legeplads (FK)  
Service aftale; intet nyt. 
Tages op i den nye bestyrelse og Fatos kontaktes 

 
c. Økonomi (LJ/JM). 

Regnskab for 21/22 er godkendt af revisorerne. 
Budget og forslag til fastsættelse kontingent (2500 kr) med forslag om 
ekstraordinær indbetaling på vejfonden på 100.000 samt en bemærk-
ning om at budgettet inkluderer udgifter til det grønne område på ca 
51.000 lægges ud på hjemmesiden.  

 
d. De grønne områder (NTA/JKP) 

Græsslåning er acceptabel. Volden ud mod Tingskov Alle er klippet 
(under vedligeholdelseaftalen). Hækken langs stamvejen på Horse-
vænget skal beskæres ekstra ved næste klipning ved stikvejene så ud-
synet bliver bedre. Det undersøges hvad Topkapperen skal have for at 
ukrudtsbekæmpe ved asfalt/kantsten på stikvejene. 

 
e. Veje og stier inkl. vinterbekæmpelse (KH/JM) 

Vi beholder snerydderen 
Kim har haft kontakt til entreprenør ang opretning af sf-sten. 
Vi har fået tilbud på omlægning et par steder og det tager vi op i den 
nye bestyrelse. 
En tidsplan for renovering af veje bliver fremlagt ved generelforsamlin-
gen i forbindelse for forslag om renovering af op til 7 brønde. 
 

 



 
 

f. Renholdningsdag/sociale arrangement  
Udskudt til efter generalforsamlingen. 
 

 
3. Generalforsamling 2022 

Forslag til vedtægtsændringer og andre forslag: 
Som nævnt overfor ligger forslaget om ekstraordinær indbetaling til vejfonden 
under budget og kontingent betaling og i forslaget om brønde er der indføjet 
’op til’ to steder. 
Praktisk planlægning: Kun øl og sodavand 
Der skal findes en referent. 
Forslag til dirigent: Lars vender tilbage. 
 

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

5. Fastsættelse af næste møde - herunder forslag til dagsorden 
12. september hos Lars 

 
 
referent 
Niels Trolle Andersen 


