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REFERAT  
Afdelingsbestyrelsesmøde den 6.maj 2015 

 

Til stede 

 Thomas (formand), Christina, Christian 

og Michelle 

 Helene og Laura ikke til stede. 

Dagsorden 

 Driften 

 Opsamling af beslutninger 

 Regnskab/Budget 

 Beboerhenvendelser/Udsendt post 

 Aktiviteter 

 Eventuelt 

Driften 

1. Markvandring 

Ryan, Jørn, Michelle og Erik (den nye varmemester) var med til markvandring. Fejl og 

mangler på stier skal udbedres.  

Vedligehold af skure: Skadede plader, pindebeklædning, skæve døre og fugtskader. 

Ryan og Erik ser på omfanget og indhenter priser.  

 

2. Beplantning af skrænter 

Ryan har sendt forslag med beplantning til skråningen, kaldet engblanding. Der vil 

blive plantet engblanding hvor Jørn, Ryan og Erik finder det nødvendigt. Dette har 

bestyrelsen godkendt. 

Opsamling af beslutninger 

3. … 

Godkendelse af referat 

4. Godkendt. 

Beboerhenvendelser/udsendt post 

5. … 

Nyt fra hovedbestyrelsen 

6. Intet nyt. 

Regnskab/Budget 

7. - 

Aktiviteter 

8. - 

Eventuelt 

9. Grundejerforening 

Der udformes aftaledokument mellem de 2 grundejerforeninger der bliver lavet på 

Tronkærgårdsvej. Der skal fordeles udgifter til vedligehold af fortove, veje, snerydning 

etc. Der er lavet aftaledokument, som kommer på plads til næste møde i slutningen 

af maj. Dette kommer til afstemning til afdelingsmødet i slutningen af august og skal 

her godkendes fra vores side. 
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10. Storskrald 

a. Husk at ringe Storskrald Aarhus (8940 1600) når man stiller noget derned. Det skal 

sorteres efter Aarhus Affald Varme’s forskrifter. Man skal oplyse at det skal afhentes 

på Tronkærgårdsvej 98. Dette er STADIG et problem at mange efterlader affald 

usorteret og uden at bestille afhentning. 

Næste møde: ONSDAG d. 3. juni 2015, kl. 18.30 hos Bofællesskabet, Tronkærgårdsvej 102. 

Beboerhenvendelser, stort og småt, skal komme på skrift til et bestyrelsesmedlem eller til 

bestyrelsesmailen (bestyrelse.afd19@gmail.com) eller ved personligt fremmøde til 

bestyrelsesmødet. Ønsker man at være anonym i referatet skal der gøres opmærksom på 

dette. Der er afsat 30 min til henvendelser. Kom kl. 18.30, da man skal lukkes ind til mødelokalet 

med nøgle. 

 


