
Ubberød – Brådebæk Grundejerforening 
Væverholm 1 - 2970 Hørsholm - tlf.: 45 76 56 01 

e-mail: ubg@ubg.dk - www.ubg.dk 

 

side 378 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 25. august 2021 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Christian, Bomosevej 8 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) X X  29-10-2020 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) Afbud   27-08-2020 

Kim Damgaard (KD) X   26-11-2020 

24-06-2021 

Eric Andersen (EA) X   25-06-2020 

Bente Thulin (BT) X   28-05-2020 

29-04-2021 

Leif Negendahl (LN) X   27-05-2021 

Christian Vorm (CV) X   24-09-2020 

25-08-2021 

     

Suppleant     

Hanne Tidemand     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

 

3. Underskrift af referat fra møde i juni, Underskrevet 

 

4. Generalforsamling, planlægning   alle 

      GH sørger for stemmesedler, klokke, nummerpapir 

      CV sørger for drikkevarer 

      Vi mødes klokken 18:00 

 

5. Hjemmeside, materiale vedr. fællesarealer.  MP, GH, LN 

      Leif lægger resten af Marks billeder på hjemmesiden under fællesarealer 

 

6. Brådebæksvej hegn ved Shell, maling tilbud  EA, GH  

      Vi har modtaget et tilbud fra en maler og afventer endnu et. 

 

7. Projekt Toftebjergvej, udsat til næste møde   LHH, GH 

                                           

8.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. Sag,areal ved rundkørslen. Ejeren har henvendt sig til kommunen 

Og påstået at foreningen har opført en vold mod hendes grund med 

Byggeaffald, indenfor de sidste par år, GH fortalte om sagens rette 

Sammenhæng at støjværn var opsat i 2004 og ejendommen på den 

Grund var revet ned forinden. Siden er der ikke hørt fra kommunen. 

b. Skraldespande i rabat og beboerreaktion, Bestyrelsen ønsker at håndhæve  

At området fremtræder pænt, samt at skraldespande i rabatterne forhindrer 

Fodgængere i at færdes der og biler at passere hinanden. 

c. Svævebanen, Rep. er bestilt-der ventes på reservedel 

d. Skrivelse fra ÅL 7, GH kontakter gartneren vedr. hundegård og jord samt 

     beskæring af træer der hænger ud over stierne. 
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e. Vejvand/brønde, De store mængder vand der kommer kan foreningen ikke længere 

håndtere, der er ikke plads til flere faskiner langs vejene, og vi bliver nødt til at 

håndhæve t der ikke er belægning fra indkørsler helt ud til vejen, der skal ligge enten 

græsarmeringssten eller græsrabat. Vi henvender os ti kommunen for at få hjælp til 

det stigende problem. GH retter henvendelse til Forskerparken, da der ledes meget 

regnvand ud fra Børnehavens bagudgang til Brådebæksvej og derfra til beboerne på 

modsatte side af vejen. Ligeledes kontakter GH ejeren af BR18, da hans belægning 

medfører store vandmængder til genboen. 

f. Klage over vurdering TO31e; Det er åbnet mulighed for at der kan klages over 

vurdering af TO31e og GH har sendt klagen til Skatte anke styrelsen, så må vi se 

hvornår vi hører fra dem. 

 

       

9. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

EA: Der bør sættes skraldespande ved hundegården og legepladsen på 

Toftebjergvej og ved Hobit huset 

LN: Hæk mangler ved ejendom på Bomosevej , GH kontakter ejer, der rettes 

henvendelse til kommunen vedr. stor niveauregulering samt stenmur i skel vedr. 

ejendom på Bomosevej 

CV; Hundelufterskilt ved boldbanen er trukket op, GH kontakter gartneren 

BT; Der bør klippes ved transformatorstationen bag Bomosevej, GH kontakter 

gartneren 

MP; Bænk i hundegården, GH kontakter gartneren og beder ham købe en. 

 

10.  Fastsættelse af næste møde:   30. september hos Bente 
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