
Bestyrelsens beretning for 2008 / 2009 

 

Forårets arbejdsdag 

Arbejdsdagen havde ca. 50 tilmeldte incl. Børn og unge. Der blev luget og rengjort 

på de grønne arealer. Generelt gik arbejdsdagen godt. Det er bestyrelsens 

opfattelse,at deltagerne i arbejdsdagen havde en god og hyggelig dag, hvor vi stort 

set nåede de planlagte opgaver. 

 

Den store legeplads 

På generalforsamlingen i 2008 blev det vedtaget at foreningen foretog en udskiftning 

af legeredskaberne på den store legeplads, da disse var nedslidte. I den anledning 

nedsattes et legepladsudvalg til at forestå det praktiske i forbindelse med udskiftnin-

gen. I efteråret blev de gamle legeredskaber  m.m. – ved hjælp af frivillig arbejdskraft 

fra legepladsudvalget og bestyrelsen – nedtaget og bortkørt. Derefter opsatte fa. 

Henka nye og flotte legeredskaber og der kom nyt sand til faldunderlag. Bestyrelsen 

synes, at vi har fået nye og tidssvarende legeredskaber ( til en fornuftig pris ) og skal 

takke legepladsudvalget for deres store indsats i den anledning. 

 

Fastelavn 

Igen i år havde vi et fastelavnsarrangement og som tidligere år med stor deltagelse. 

Alt fungerede som sædvanlig godt. En tak fra bestyrelsens side til arrangerende. 

 

Gartner i efteråret 

Efter at bestyrelsen havde indhentet 2 gartnertilbud valgtes BG Service, da de havde 

afgivet det bedste tilbud – i øvrigt samme firma som fjernede antennen. Arbejdet har 

bl.a. bestået i lugning, udskiftning af døde buske, fældning af træ, rydning af buske 

mellem træer m.m. Bestyrelsen er tilfreds med det udførte arbejde. 

 

Hjemmesiden 

Bestyrelsen har med stor succes henvist ejendomsmæglere og andre til siderne, og 

er dermed sluppet for en del administration. Vi kan se at der er en del som har været 

inde på hjemmesiden. Dermed opfylder den bestyrrelsens mål om at give 

medlemmerne et alternativt sted, hvor de kan gå ind og hente information. 



Hjemmesiden skal dog ikke erstatte den trykte information, men være et alternativ 

hertil. 

 

Generelt 

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 fliser eller kommer til at 

udgøre en stor risiko for fald. Skader på foreningens stier, skal de enkelte parceller 

selv udbedre. 

Parker din bil/biler så den ikke er til gene for andre og så man kan passere på 

fortovet. Der er mange, der sætter bilen helt inde ved hækken. Der skal iflg. Loven 

kunne passere en barnevogn. Fodgængere herunder gangbesværede sætter stor 

pris på ikke at blive tvunget ud på kørebanen. 

Afpas bilens hastighed under hensyn til det er et boligområde og vær dermed med til 

at undgå unødige og menningsløse ulykker. 

 

En stor tak til den samlede bestyrelse. Sammen er vi gode til at løfte den opgave at 

være bestyrelse for grundejerforeningen Tranagergaard. 

 

 

Ove Lyding 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


