
Beretning 2007 – 2008 : 
 
 
Det har også været en år med beskedne aktiviteter, jeg tror kun vi fik holdt  
nogle ganske få bestyrelsesmøder 
 
Arbejdsdagen. 
Forårets arbejdsdag gik rigtig godt. Der var 45 voksne og  
22 børn tilmeldte. Vi fik fjerne den defekte vippe på den lille legeplads,  
og nu er der opsat to nye. Vi har også fået opsat et legebord på legepladsen.  
Der er blevet plantet nye frugttræer ved antennepladsen.  
 
Den store legeplads. 
Vi har haft en maler til at gennemgå legestativer på den store legeplads. Det viste sig at træet var 
råddent flere steder. Økonomien i en renovering vil ikke stå mål med indkøb af et nyt legestativ. 
Bestyrelsen ligger derfor op til i budgettet at legestativerne på den store legeplads udskiftes. Til 
planlægning af den nye legeplads’ indretning vil bestyrelsen nedsætte et udvalg og søger deltagere 
hertil. Så alle med små børn, der kunne tænke sig at få indflydelse på den kommende legeplads, må 
meget gerne melde sig. 
 
Gartner i efteråret. 
Fældede fyrtræ lille boldbane, luget rose. Fjernet selvsået træer. 
Rodfræsning store legeplads 
 
Fastelavn. 
Igen i år vil vi gerne have lov til at rose det fantastiske fastelavsudvalg 
Igen i år var der stor deltagelse, 89 voksne og 120 børn. Det er bare dejligt at se den opbakning, der 
er for festen. Det var bestemt igen nogle hyggelige timer. Igen i år en stor succes. 
Vi håber naturligvis at udvalget vil fortsætte til næste år. 
 
Hjemmesiden. 
Vi har fortsat opdateret vores hjemmeside med referater med mere. Dette har medført en væsentlig 
reduktion i henvendelser fra ejendomsmæglere og andre. Vi får efterhånden kun ganske få 
henvendelser og disse kan næsten altid henvises til hjemmesiden 
 
 
Slutteligt vil jeg endnu en gang takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og for at de er så 
gode til at være bestyrelse for grundejerforeningen Tranagergaard. 


