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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 28. februar  2012 klokken 19:00  

Mødested  : Klaus Huse, Væverholm 16 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lotte Christiansen (LC) X X  27-04-2011 

31-01-2012 

Klaus Huse (KH) X   31-05-2011 

28-02-2012 

Ariane Batchelor (AB) X   25-01-2011 

28-06-2011 

Mark Petersen (MP) X   27-09-2011 

Leif Negandahl (LN) X   30-08-2011 

27-03-2012 

Jacob Christian Hansen (JCH) X   29-03-2011 

25-10-2011 

Hans Wagner (HW) X   22-02-2011 

29-11-2011 

     

Suppleanter     

Tine Enghave (TE)     

Torben Bang(TB) X    

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

3.   Underskrift af referat fra sidste møde 

 

4.  Generalforsamling 2012  

     Indkaldelse, vedlagt i udkast 

     Indkomne forslag 

     Underskrift af årsregnskab 

     Bestyrelsens beretning 

     Udsendelse m post/omdeling                                                              GH 

      Det blev besluttet at bestyrelsen omdeler indkaldelsen til generalforsamlingen, da portoen 

er steget betragteligt. Kun de der ikke bor i foreningen, får indkaldelsen med post. 

 

5.  Drænprojekter                                                                                     GH 

      GH og kloakmesteren har været ti møde med ejerne af Toftebjergvej 14 og 16 for at finde 

en løsning på drænproblemet på Toftebjergvej. Grundet jordbundsforholdene er det næsten 

umuligt at få placeret en faskine der er stor nok, men en mulighed for opsamling af vejvand 

kan være en sø på matriklerne med overløb til Brådebækssø.Dette undersøges nu i kommunen 

  

6 . Orientering vedr. projekt ”grusvej Brådebæksvej”                           JCH  

      Der er nedsat en ny gruppe der holder møde den 18. marts hvor der skal skitseres en 

projekt, der derefter bringes videre til resten af beboerne og til kommunen. 

 

7.  Orientering og meddelelser fra administrator 

      Vi har fået henvendelse vedr. de meget smalle veje på Brådebæksiden samt de mange 

sten og andre forhindringer beboeren lægger ud, så det er umuligt for to biler at passere 
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hinanden.  Ud over at bestyrelsen er i dialog med kommunen, der er vejmyndighed, for at få 

fjernet diverse forhindringer, blev det vedtaget at undersøge hvad det vil koste hvis vi lægger 

græsarmeringssten mellem det asfalterede areal og rabatten. Det vi dels kunne holde på 

kanten af vejen og dels være med til at noget af vejvandet kan sive bort. 

 

8.  Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

Torben oplyste at han ville tage kontakt til kommunen vedr. den container der stod halvt ude 

på vejbanen og lastbilen på Væverholm, dernæst er der problemer med drænet på Holmager. 

GH tager fat i kloakmesteren. 

Hans oplyste at vi skulle gennemgå vejene for revner og huller når vinteren er overstået  

Leif efterlyste udtynding på fællesarealet syd for Ubberødvej 

Ariane forespurgte til skilte vedr. ”Hund i snor”. De er bestil og GH anmoder gartneren om at 

sætte dem op. 

Klaus er ved at rydde op i de mange cykler der er smidt på cykelparkeringen, og som 

øjensynlig aldrig bliver brugt. 

 

     Herunder mødet med Multihus gruppen 

Ariane, Lotte og Mark havde været til møde med Multigruppen og fået forelagt det seneste 

projekt, der er et meget neddroslet projekt i forhold til det oprindelige. Det er gruppens plan, 

at lave en beboeranalyse for at lodde stemningen for projektet samt på generalforsamlingen at 

komme med en kort orientering om status for projektet. 

      

9.  Næste møde den 27. marts hos Leif,  

 


