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Ubberød-Brådebæk Grundejerforening 

Afholdt den 15. maj 2001. 

  

Den fungerende formand, Mads Grunnet bød velkommen og 
forklarede, at denne ekstraordinære generalforsamling var 
nødvendiggjort af, at den hidtige formand sammen med fire 
bestyrelsesmedlemmer havde trukket sig  efter sidste 
ordinære generalforsamling. Et bestyrelsesvalg var således 
påkrævet. Man gik herefter over til dagsordenen. 

  

1.       Valg af dirigent: Mads Grunnet oplyste, at de 
resterende bestyrelsesmedlemmer havde ønsket en 
upartisk dirigent og referent, og derfor havde anmodet 
Chris Richter og Anne Lene Rud,  hhv. formand og 
næstformand for Lokalrådet for Østsognet om at påtage 
sig opgaven. Dette  accepterede forsamlingen, og da der 
ikke var nogen modkandidater blev de valgt uden 
afstemning. 

Chris Richter takkede for valget, og konstaterede, at den ekstraordinære 
general-forsamling var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. Der 
var registreret 152 fremmødte medlemmer og 25 fuldmagter. Han 
anmodede om, at man bevarede den gode tone under mødet, og efter 
forsamlingens applaus gik man over til næste punkt på dagsordenen.

  

2.      Valg af formand: Inden formandsvalget foreslog Chris 
Richter nedsættelse af en valgkommision, med den opgave 
at assistere ved indsamling og optælling af stemmer. Fem 
personer meldte sig: Preben Hansen, Bomosevej 44, 
Henning Toft, Fruerhøj 9, Ingelise Emby, Stakkeledet 79, 
Erik Jensen, Sylager 17 og  Rasmus Ølbye, Brådebækvej 
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37. 

  

Herefter anmodede dirigenten eventuelle 
formandskandidater om at melde sig. To kandidater 
stillede op, Ole Nørgaard, Brådebækvej 33K og Martin 
Meinertz Christensen, Bomosevej 39. Hver kandidat fik to 
minutters taletid til at præsentere sig selv og sine 
synspunkter, hvorefter der var lejlighed til at stille 
spørgsmål fra salen. Derpå skred man til skriftlig 
afstemning, hvor resultatet blev som følger: 

  

Ole Nørgaard: 61 stemmer 

Martin Meinertz Christensen: 112 stemmer 

Blanke/ugyldige: 4 stemmer 

  

Dirigenten erklærede  Martin Meinertz Christensen valgt 
som formand for foreningen. 

  

3.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt 
intern revisor: Chris Richter forklarede, at da de to 
medlemmer, der allerede sad i bestyrelsen begge er bosat i 
Brådebæk skulle det ifølge foreningens vedtægter 
tilstræbes, at to af de fire nyvalgte er bosat i den 
nordlige og to i den sydlige del af Ubberød. Han foreslog 
derfor, at valget foregik ad to omgange. Dette 
accepterede forsamlingen. 

Dirigenten efterlyste derpå kandidater bosiddende nord for Ubberødvej 
eller på den nordlige side af denne. To kandidater meldte sig, nemlig

Mogens Koch, Ubberødvej 5 og 
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Christian Møller, Fruerhøj 41 

Da der ikke var andre kandidater blev disse to erklæret for valgt uden 
afstemning.

  

Dernæst efterlyste dirigenten kandidater bosiddende syd 
for Ubberødvej eller på den sydlige side af denne. Fire 
kandidater meldte sig. Da én af dem, Ingelise Emby 
tidligere havde meldt sig til valgkommisionen udtrådte hun 
af denne. Efter en kort præsentations- og spørgerunde, 
blev resultatet af den skriftlige afstemning som følger: 

Agnete Selvejer, Væverholm 27 fik  92 stemmer 

Ebbe Kallenberg, Bomosevej 34 fik 54 stemmer 

Ingelise Emby, Stakkeledet 79 fik 115 stemmer 

Carsten Jørgensen, Bomosevej 41 fik 77 stemmer 

Blanke/ugyldige: 6 stemmer 

  

Dirigenten erklærede herefter Agnete Selvejer og 
Ingelise Emby for valgt. 

  

Christian Richter konstaterede, at Ole Nørgaard ifølge 
vedtægterne kunne fortsætte som suppleant, og der skulle 
således vælges yderligere en suppleant til bestyrelsen. 
Carsten Jørgensen var eneste kandidat, og han blev 
således valgt uden afstemning. 

  

Dirigenten efterlyste herefter kandidater til posten som 
interne revisor i foreningen. To kandidater meldte sig, og 
efter en kort spørgerunde blev resultatet af den skriftlige 
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afstemning som følger: 

Gyrithe Preskow, Fruerhøj 47 fik 75 stemmer 

Alice Lissie Hansen, Bomosevej 44 fik 89 stemmer. 

  

Dirigenten erklærede herefter Alice Lissie Hansen for 
valgt som intern revisor. 

Gyrithe Preskow blev uden afstemning valgt som 
revisorsuppleant. 

  

4.      Eventuelt. Christian Richter meddelte, at han var 
blevet oplyst om, at man i foreningen ikke førte referat 
over dette punkt. 

  

Da alle indlæg var blevet hørt erklærede Christian Richter 
mødet for hævet, takkede for god ro og orden og nedlagde sit 
hverv. 

  

Anne Lene Rud 

  

  

----------------------------------                                 
-------------------------------- 

       fungerende 
formand                                                               dirigent 

           Mads 
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Grunnet                                                                                    
Chris Richter

Ubberød-Brådebæk 
Grundejerforening 
Postboks 91 
Væverholm 1 
DK-2970 Hørsholm, 
Danmark

Tlf.  7026 5601
Mail til 
grundejerforeningen 
- klik her

Siden er fremvist: 
Tirsdag 12. februar 
2008

: :

Copyright © 2003-2007 UBG-
Denmark 
All rights reserved - www.ubg.dk 
Website Revised 2008-01-13 
Kontakt vedr. websitet - 
Webmaster 
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