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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 2. maj 2019 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Bente, Brådebæksvej 22 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) X X  31-01-2019 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   21-02-2019 

Kim Damgaard (KD) X    

Erik Andersen (EA) X   13-06-2019 

Rie Strømvig (RS) Afbud    

Michael Mottlau (MM) X    

Christian Vorm (CV) Afbud    

     

Suppleanter     

Bente Thulin (BT) X   02-05-2019 

Gaurav Roy (GR)     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

 

3. Konstituering af bestyrelsen 

      Næstformand: Michael Mottlau 

      Kasserer: Christian Vorm 

      Dræn: Erik Andersen 

      Asfaltering/bump/huller i vejen: Michael Mottlau 

      Legepladsen:  Kim Damgaard 

      Fællesarealer kontakt til gartner: Mark Petersen 

 

4. Projekt overvågning/skrivelse fra politiet   BT 

      BT + Christina fortsætter med projekt på Brådebæksvej 

      BT kontakter Leif for at få en arbejdsgruppe op og stå 

 

5. Genoptagelse af projekt indsnævring vej BR+TO 

      LHH kontakter gartneren for at få ordnet hjørnet ved Shell 

      GH kontakter vejingeniør for at komme videre med projekt BR/TO 

 

6. Projekt legepladser, er alt færdigt?   LHH/KD/BT 

      KD kontrollerer om faldunderlag på Ubberød legeplads er Ok 

      GH kontakter legepladsinspektør for kontrol af begge legepladser,  

      BT er kontaktperson. 

 

7. Opfølgning på GF/forslag       

      Ekstra gadebelysning: udskydes til efteråret, så det kan konstateres hvor 

      mørkt der er i området. 

 

      Velkomstfolder med praktisk info. GH kommer med forslag til bestyrelsen. 
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      Areal TO 28: Bestyrelsen arbejder videre med det der blev vedtaget på  

                         Generalforsamlingen,  

” at bestyrelsen henvender sig officielt til vandværket/kommunen om at vi holder området mht. 

græsslåning, afrydning etc. sådan så hele grundejerforeningen kan gøre bruge af det dejlige 

område” 
   
8. Håndtering af klager over div. overtrædelser   

       Afbrænding af affald i haven, her skal der henvises til kommunen og kommunens 

regulativer, evt. politiet, især i tørre perioder hvor der er afbrændingsforbud. 

                                       

9.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       Henvendelse vedr. Kirsebærtræer på Ubberødvej, ønske om plantning af et i starten ved 

de lige numre. GH kontakter gartneren, der også skal se på de af træerne der ikke har det så 

godt. 

 

Henvendelse vedr. fældning på fællesarealet; det er arealet ud for den sydlige del af 

Bomosevej , der står for tur i år. 

       

10. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      KD: Sten i rabat på stikvej til Toftebjergvej, KD kontakter ejeren, KD kontakter også ejer 

længere nede ad Toftebjergvej der er ved at brede sig ud på rabatten 

      BT: Kloak faldet sammen/stoppet ud for HY 13 – GH kontakter kloakmester 

Vi har modtaget et gratis sæt borde/bænke til legeplads på TO31, Tusind Tak 

Gartner kontaktes vedr. manglende sten og jord ved støjværn ud mod rundkørslen, samt 

tømning af skraldespande og opsætning af skraldespand på TO31’s legeplads, desuden gul 

maling på kantsten i starten af Hyldestykket, så der markeres for ingen parkering 

Stor bådebro med møbler og bålfad, kommunen kontaktes. 

       

 

 

11.  Fastsættelse af næste møder: Torsdag den 13. juni hos Erik på Sylager 14.  
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