Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. maj 2016
Til stede: Allan, Martin, Karina, Jørn, Mette
Status på hjemmesiden: Hjemmesiden er langt om længe kommet op at køre. Den bliver opdateret med
nye billeder af bestyrelsen, dette referat og det kommende nyhedsbrev så hurtigt som muligt.
Status på mobilepay: simkort og nyt telefonnummer kun til mobilepay er klar. Der mangler et par
underskrifter før indsendelsen til Danske Bank. Mette kommer rundt mhp. underskrifter og indsender
derefter.
Status på medlemmer: der er i øjeblikket så få betalende medlemmer (35), at Trædballe Grundejerforening
er truet på sin eksistens. Vi enes om et opråb i det kommende nyhedsbrev om at støtte op om vores
arbejde og arrangementer. Forslag til formulering af nødråb til Mette senest på søndag mhp. udfærdigelse
af nyhedsbrev til omdeling næste weekend (11./12. juni).
Sct. Hans: vores sædvanlige bålplads er væk. Mette er via Klaus Balleby i dialog med Teknisk Forvaltning om
tilladelse til at vi kan bruge fodboldbanen på Firmasport til Sct. Hansbålet i år. Bestyrelsen enedes om at
udelukkende at tage imod Teknisk Forvaltnings tilbud om at låne nøglen til porten i dagene omkring Sct.
Hans. Jørn og Mette sørger for græsslåning. Jørn står for træ til bålet. Der er lavet opslag til udhængskassen
om, at træ og kvas til Sct. Hansbålet kan lægges bag vandværket eller aftales med Jørn. Grundet
foreningens skrantende økonomi enedes bestyrelsen om, at pølser og snobrød i år er gratis, men at vi er
nødt til at kræve betaling for øl og sodavand. Desuden skal gæsterne spørges om medlemskab og afkrydses
på en opdateret medlemsliste, som Allan laver. Hvis nogen af de fremmødte denne dag gerne vil betale for
indeværende års kontingent, kan dette gøres til Mettes mobilnr.
Taler til Sct. Hans: Jørn har et par emner i ærmet, han melder tilbage snarest.
Legepladsen: Karina har lavet logbogen færdig, som er klar til brug i vandværket. Jørn og Karina koordinerer
opskæring og isætning af træstammerne som hoppe- og legeredskab på legepladsen. Grundet foreningens
skrantende økonomi har foreningen ikke længere råd til at aflønne Kim og Gitte for at slå græs og klippe
hæk på legepladsen, hvorfor en enig bestyrelse besluttede at opsige samarbejdet. Mette udfærdiger et
brev og overbringer det til dem. Det er derfor nu en fælles opgave at holde legepladsen. Vi enedes om at
slå græsset på skift, og Martin vil gerne stå for at klippe hækken. Brug evt. vores facebookside til opslag om
arbejdsdage til at koordinere arbejdet på legepladsen.
Den kommende generalforsamling: Vi talte om forrige års store tilslutning til Teknisk Forvaltnings indlæg
om vand og sidste års manglende tilslutning om Økolariets indlæg om dyr i den bynære natur. Vi
diskuterede relevante emner og valget faldt på, hvad vi tror beboerne herude kunne have interesse i at
høre om: den kommende nye bydel på området ved Affald/Genbrug: ”Ny Rosborg”. Mette kontakter
Teknisk Forvaltning og forhører om en taler til generalforsamlingen. Dato for generalforsamlingen blev
onsdag d. 31. august kl. 18.30 på VFC. Mette kontakter Finn Klein mhp. booking af lokalet og checker at der
ikke er nogen sportsarrangementer, fodboldkampe eller andet, der kunne gøre, at folk ikke kommer.
Vestbyen/Ny Rosborg: Kommunen har haft flere arrangementer og workshops om Vestbyen samt den
kommende nye bydel ”Ny Rosborg”. Mette har deltaget i flere møder i foråret og sidder i en arbejdsgruppe

for bl.a. at lave en fælled med mødesteder, bevare petanquebanen, lave hundeskov samt bevare den
resterende natur omkring søen, marken og de oversvømmede boldbaner. Vejle Kommune arrangerer
gåture i det kommende ”Ny Rosborg”, næste gang mandag d. 20. juni kl. 19. Bestyrelsen opfordres til at
møde op i samlet flok. Karina vil søge at lægge dette og lignende arrangementer på vores facebookside.
Trailer: bunden i traileren er itu og kræver reparation. Jørn kan isætte ny bund for omkring 350 kr., hvilket
bestyrelsen sluttede op om. Dækkene skal tilses, men kan ikke udskiftes før foreningens økonomi er rettet
op. Desuden skal vi have strammet op og skrue bissen lidt på, så det kun er betalende medlemmer, der kan
låne grundejerforeningens trailer og øvrige udlånsting.
Brøndborerens grund: Karina har udfærdiget en skrivelse om at det frabedes at dumpe affald på grunden.
Sedlerne er omdelt til udvalgte adresser først for på Dalvej og Kærvej. Bestyrelsen enedes om, at vi som
grundejerforening nu har gjort hvad vi kunne for at afhjælpe at visse folk bruger grunden Borgvej/Dalvej
som losseplads.
Elinstallationen i vandværket skal efterses, Jørn kigger på det.
Det blev nævnt, at familien Sallingboe, som er genbo til legepladsen, generelt holder opsyn med
legepladsen, rydder op derovre og skifter affaldsposer om nødvendigt. Mette går forbi med en lille
erkendtlighed til dem fra bestyrelsen med tak for hjælpen.
Alle, der har træ, kvas og store grene, der kan bruges til Sct. Hansbålet, bedes kontakte Jørn. Jørn
koordinerer og sørger for opstilling af Sct. Hansbålet.
Vi aftalte, at så mange fra bestyrelsen som muligt møder op til vandring på ”Ny Rosborg” mandag d. 20. juni
kl. 19 på tivolipladsen, og at bestyrelsen om muligt derefter mødes for at koordinere indkøb og klargøring
til Sct. Hans. Hvis ikke bestyrelsen kan mødes denne dag, mødes bestyrelsen tirsdag d. 21. juni – info via
sms og mail.
Send mig gerne din formulering af et opråb / nødråb om at foreningen bløder og fattes medlemmer og
dermed penge. Uden betalende medlemmer kan vi ikke lave arrangementer og vedligeholde vores ting, og
Trædballe Grundejerforening kan i sidste ende blive nødt til at opløses. Send mig dine ord senest på søndag
– så laver jeg udkast til nyhedsbrev med indbydelse til Sct. Hans og rundsender til godkendelse
mandag/tirsdag, inden den går i trykken hos Allan onsdag/torsdag i næste uge mhp. uddeling i weekenden
11./12. juni.
Dette var ordene (og der var mange af dem denne gang, beklager). Tak for et godt møde 
Som altid: har jeg glemt noget, har du rettelser eller tilføjelser – så skriv eller ring eller kom forbi!

Med venlig hilsen
Mette
31. maj 2016

