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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 22. august 2019 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Rie, Brådebæksvej 11D 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) X   31-01-2019 

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

Kim Damgaard (KD) X    

Erik Andersen (EA) X   13-05-2019 

Rie Strømvig (RS) X   22-08-2019 

Michael Mottlau (MM) Afbud    

Christian Vorm (CV) X    

     

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. Underskrift af referat fra møde i juni; underskrevet 

 

4. Oversigt over manglende indbetalinger af kontingent  GH 

      28 mangler at betale, rykkere er udsendt 

 

5. Projekt overvågning, intet nyt    BT 

 

6. Genoptagelse af projekt indsnævring vej BR+TO 

      Herunder hjørnet ved Shell 

      GH beder gartneren om at beskære busken ved indkørslen ud for Shell,  

      kontakt fra rådgivende ingeniør sendes til LHH, der er flere mulige løsninger 

      GF køber en meter af Forskningscentrets areal langs vejen, anden løsning 

      Der opsættes bom ved overgangen til Toftebjergvej, som der var i ”DE GODE GAMLE 

      DAGE”, BT kontakter tidligere beboere om hvornår den blev fjernet. 

 

7. Projekt legepladser, faldunderlag er det OK?  LHH/KD/BT 

      PÅ Ubberødsiden er faldunderlaget muligvis for lavt,  

      På Toftebjergsiden skal der mere grus på petanqbanen, det betales af GF 

      GH kontakter legepladsinspektør. 

8.  Areal TO 28; GH har talt med forsyningen der har oplyst at der ikke  

     må være faste møbler eller andre genstande på arealet.    

    

                                       

9.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. Bump på Stakkeledet, GH kontakter Kurt og nævner også lunke ud for nr. 30 

b. Skader; MP kontakter Dansk Jægerforbund nævner og så problemer med Skarven 
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c. Vild med vilje, Bestyrelsen siger nej tak, det føler vi ikke vi har brug for. 

d. Bevoksning ved opkørsel fra motorvej, vejdirektoratet har oplyst at det ikke er 

deres træer, så gartneren kan få besked om at topbeskære dem, ikke fælde, da de 

suger meget regnvand. 

e. Asfaltering ved Bomosevej 44, der mangler noget asfalt, Kurt sættes på sagen når 

han laver bump, Gh fremskaffer matrikelkort og oplyser ny ejer om at der skal sættes 

hæk ud od Gåsebækstien og Bomosevejs forlængelse. 

f. Brådebæksvej 9, GH kontakter kommunen vedr. afspærring af rabat, det store hul, 

container samt jernplader 

       

10. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

       MP: Det er tiltrængt med en ny runde oprydning i rabatterne, ste, trailere m.m. GH 

fabrikerer sedler til næste møde 

       CV: Kegle på brønddæksel på Ubberødvej skal skiftes, GH kontakter Kurt 

       KD: Der er Byfest i Høsterkøb kirke, skal GF have en stand, bestyrelsen besluttede sig for 

at det skal vi ikke 

       BT: Træerne fra forskningscentret trænger ti at blive klippet ud mod Brådebæksvej, BT 

kontakter forskningscentrets gartner. 

       MM: Havde sendt et indlæg til GH, vedr. bump. Det er behandlet ovenfor. Dernæst 

udgåede træer på Ubberødvej,samt plantning af nye GH kontakter gartneren. 

Forslag om trekanter på vejbanen i stedet for skilet med vigepligt – det tges på næste møde. 

 

11.  Fastsættelse af næste møder:  26.09.19  hos Bente, BR22 

                                      24.10.19  hos Kim, TO31A 

                                         28.11.19 hos Christian, BO 8 
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