Bestyrelsens beretning for året 2006 til 2007.
De grønne områder
Selv om der blev lagt mange kræfter på forårets arbejdsdag nåede vi ikke helt det der
var planlagt. Vi fik der gartnerfirmaet til at give et tilbud på alt hvad de mente var
nødvendig, til efterårets arbejde. Tilbuddet lød på ca. 70.000 kr. Da vi "kun" have
afsat 40.000 i budgettet valgte vi at få lavet de ting vi synes vi fik mest ud af, og lod
f.eks. lugning ligger her til forårets arbejdsdag. Nogle af de ting vi valgte til var at få
rodfræset rødderne fra de vandris der blev fjernet for et par år siden, ved skuret og den
lille legeplads. Ligeledes valgte vi at få anlagt græsplæne ved det gamle "kryds og
tværs". Uheldigvis, eller for os måske heldigvis, var de gartnere der var sendt ud for
at udføre arbejdet ikke klar over at vi ikke havde taget den fulde pakke, de begyndte
fra en ende af. På den konto fik vi udført "gratis" arbejde for ca. 20.000 inden fejlen
blev konstateret.
Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med det arbejde der er gjort fra gartnerne og glæder
os til at se det fulde resultat efter forårets arbejdsdag - hvor der er nok at tage fat på,
og hvor vi håber på stor opbakning fra jer.
Fastelavn
Igen i år havde vi fastelavnsarrangement. Igen i år med et stort antal deltagere ( 167 ).
Det var et rigtig godt arrangement, og alle havde nogle hyggelige timer. Alt fungerede
som sædvanlig perfekt. En stor tak til fastelavnsudvalget.
Udvalget fortsætter, men nye må gerne melde sig.
Hjemmeside
Bestyrelsen har med stor succes henvist ejendomsmæglere og andre til siderne, og
dermed sluppet for en del administration. Vi kan se af statistikken, at der i løbet af
året er en del medlemmer inde og kigge. Siderne opfylder bestyrelsens mål om at give
medlemmerne et alternativt sted, hvor de kan gå ind og hente information. Det er ikke
vores mening, at hjemmesiden skal erstatte den trykte information, men blot være et
alternativ hertil. Der ligger ikke noget skriftlig materiale på nettet, som ikke også er
omdelt. Har man mistet budgettet fra sidste år, eller lignende, kan man nemt og
hurtigt hente den fra vores hjemmeside.
Vedligehold af stier
Når rødder og andet fra træer i haver vokser ud under fliserne på vores fælles stier,
skal man selv sørge for at disse rødder fjernes da de løftede fliserne ellers kommer til
at udgøre en stor fald risiko. Skader på foreningens stier, skal de enkelte parceller selv
udbedre. Vi havde faktisk en skade i starten af 2006 hvor et medlem faldt og fik
ødelagt briller.

En stor tak til den samlede bestyrelse. Sammen er vi gode til at løfte opgaven at være
bestyrelse for grundejerforeningen Tranagergaard.
Lars Nygaard

