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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 27. maj 2021 klokken 19:00 
                                        

Mødested  : Leif, Bomosevej 14 

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 

Erik Andersen (EA) afbud   25-06-2020 

Bente Thulin X   28-05-2020 
29-04-2021 

Leif Negendahl (LN) X   27-05-2021 

Christian Vorm (CV) X   24-09-2020 

     

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 april samt revisionsprotokol; 
     underskrevet 

 

4. Generalforsamling, fastlæggelse dato; udsættes til august hvor vi  
     forhåbentlig kan få et lokale 

 

5. Dræn       GH 
a. Stakkeledet; der er især problemer på strækningen 

42-48. Beboerne må selv fjerne belægningen der går ud 
I rabatten. Foreningen ser på at få lagt flere faskiner og  

Brønde. 

  
 

6. Brådebæksvej hegn ved Shell, maling;    CV 
      Der indhentes tilbud på maling af hegnet, EA forhøres om opgaven og 

      Hvor længe hegnet skal stå inden det kan blive behandlet. 

 
7. Projekt Toftebjergvej; Udsættes til næste møde  LHH 

      GH har kontaktet LE 34 vedr. projektet og LHH har kontakt til kloakfirma  

                                      
8.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
a. Sag UB 4; CV og GH orienterede om udfaldet af første mæglingsmøde, 

Advokaterne skal undersøge vedr. muligheden af flytning af beplantningen 

lidt længere væk fra hegnet, det afhænger af oversigtsforholdene 
b. Oversigtforhold og hastighed ved overgang fra Brådebæksvej til  

Toftebjergvej. Bestyrelsen blev enig om at undersøge muligheden for  
et langt bump a la det i svinget på Stakkeledet 

c. Fliser ved hjørnet af UB og ST, GH kontakter gartneren for at få dem rettet op. 

d. GH har modtaget henvendelse fra vurderingsstyrelsen vedr. mulighed for klage 
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Over vurderingen af TO 31E, fuldmagt fra bestyrelsen til GH blev underskrevet, så der 

kan klages. 
       

9. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer; 

     Træ på Ubberødvej ud for ST2, er næsten gået ud. Selve stammen er ret imponerende og 
det blev foreslået at kontakte Skulptør Finn-Rune og han kunne skære en spændende skulptur 

ud af træet. 
 

BT: Sorterings skraldespandene skal ind på egen grund, bortset fra den dag de tømmes.  

      GH og BT udfærdiger skrivelse der kan omdeles til de berørte grundejere. 
MP: Er ved at være klar med oplysninger om foreningens rekreative områder, der skal på 

      hjemmesiden. 
      GH sender materiale vedr. arealet TO28, til LN, det lægger det på hjemmesiden 

 

10.  Fastsættelse af næste møde:   24.06.2021  Hos Kim, TO 31A           
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