
Afd.best.møde 6. Maj 2019 i afd. 8, Tranekærparken. 
Til stede: alle. Ref. astrid 
 
Punkt 1 - Opfølgning af punkter samt øvrige meddelelser. 
Ole melder, at et vandrør i hans badeværelse blev utæt den 3. april, og derefter skrev han 
fluks til varmemestrene. Det er stadig ikke repareret. 
Hans nabo i nr. 21 gjorde for over en måned siden opmærksom på, at kælderlyset brænder 
vedvarende - altså det slår ikke fra, som det skal. Meddelt til varmemestrene. Intet sket. 
Erik har fået en anonym telefonisk klage fra en beboer, som af sidste referat syntes at kunne 
læse, at der var stillet en beboer et kælderværelse i udsigt - til leje, altså. Men NEJ, der er 
altså ikke lovet nogen noget. 
Peter melder, at kælderdøren ved 45 er blevet hærget ca. 15. april. Dette er meldt til 
administrationen. 
  
Punkt 2 - Gennemgang af havevandringen. 
Det undrer Ole - og herefter også os andre -, at den hæg, der stod ved hjørnet af blok B og i 
kanten af Vikær Toftens grund, er blevet fældet i fredags. Ingen af os havde hørt, at det var 
et ønske fra viceværter og administration. Vi forventer, at der plantes et nyt træ af en slags. 
Påbegyndt opgangsmaling bliver genoptaget til efteråret. 
Der skal ske udbedring af den ujævne asfalt langs blokkene A og B - og afstribning af 
P-pladserne skal ske samtidig, bredde ca. 2m35cm.  
Vi vedtog de steder, hvor “hunde-skiltning” og “høm-høm-poser” skal opstilles ud imod 
Tranekærvej og oppe ved asfaltstien mellem blok B og C 3. 
Vi enedes om, at der skal indkøbes nogle kubikmeter jord til at gøre plænen plan igen, der 
hvor den er blevet ujævn efter opgravningen til kabler. 
Der skal ske lidt forbedring af visse tilplantede bede - og ét sted skal beplantningen fjernes 
og erstattes af en græsplæne-bue (over for opgang 41). 
Håndgreb og gelændere ved indgange og kældertrapper er på budgettet for i år og forventes 
at blive opsat før vinter. 
 
Punkt 3 - Evt. forberedelse til generalforsamlingen 22. Maj. 
Flere af os møder op - og tager stilling til eventuelle punkter, når HB’s beretning kommer ud. 
 
Punkt 4 - Skal vi deltage i et antiracistisk optog 19. Maj? 
Astrid fortæller om et initiativ, som nogle aktive borgere har taget til at lave en demo 
igennem Århus den 19. Maj kl 14. “Byg bro i fællesskab”. Det handler om at vise, at vi er 
imod racisme og diskrimination. Det er ikke partipolitisk. Man kan finde frem til detaljer via 
facebook. Det ville være fint, hvis mange mødte op.  
Punkt. 5 - Cykel-oprydning. 
 
Punkt 6 - Dørene ud af kældrene.  
Peter og Ole laver et oplæg om, hvordan det vil kunne gennemføres. 
 
Punkt 7 - Udformning af skrivelse til affalds-syndere. 
Ole har lavet et illustreret opråb, som i lamineret stand skal sættes op ved skraldeøerne. 



Peter vil tale med viceværterne om, at de nu opsatte skilte så skal fjernes, da for mange 
opslag virker forvirrende. 
Derudover laver Ole en skrivelse til alle beboere, hvoraf fremgår, at skralde-svineri er en 
overskridelse af ordensreglementet, som i yderste fald kan føre til opsigelse fra 
boligforeningen. 
  
Punkt 8 - Er vi klar til vejledende afstemning om hoveddørs-låse? 
På den baggrund, at afdelingsmødet i september 2017 bemyndigede afdelingsbestyrelsen til 
at iværksætte en vejledende afstemning om, hvorvidt der skulle etableres låste gadedøre, 
har vi nu fået udformet en stemmeseddel, som vil blive omdelt til alle beboere til udfyldelse 
og til aflevering på kontoret senest 12. Juni. 
 
Næste gang skal vi huske forretningsorden. 
 
Næste møde er den 3. Juni 2019 kl. 16. 


