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Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Tirsdag den 27. maj 2014 klokken 19:00  
Mødested  :  Klaus, Væverholm 16 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X X  25-03-2014 
Jacob Christian Hansen /JCH) X   28-01-2014 
Lotte Christiansen (LC) Afbud   24-06-2014 
Mark Petersen (MP) X   29-04-2014 
Klaus Huse (KH) X   27-05-2014 
Hans Wagner (HW) X   25-02-2014 
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Richo Wagner (RW)     
Morten Kirkebæk(MK)     
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. Dræn og hvorledes de har klaret styrtregn    GH/AB 
           Ved kraftigt regnvejr kan drænrørene ikke følge med på Fruerhøj 1-4, 
På Toftebjergvej 14, og 26-32. 
På Stakkeledet 71/73 løber søen over sine bredder og på Brådebæksvej 23  
kommer vandet så kraftigt at det løber ned over skrænten til huset. 
Bestyrelsen foreslog at rabatterne ved FR1,3 og 4 forhøjes med en mere skrå 
Profil og at der lægges en faskine på hjørnet af Stakkeledet og Fruerhøj ved 
Stakkeledet 37 
Vedr. Stakkeledet 71 og 73 skyldes problemet at søen ikke er oprenset i mange år. 
 GH tager fat i den nye ejer der overtager Ubberødgård den 1. juni, for at få en  
afklaring på problemet. 
Toftebjergvej 14, her løses problemet ved at gøre drænrørets dimension større. 
Toftebjergvej 26-32 og Brådebæksvej 23, her afholdes der møde med kloakmesteren 
Den 28. maj. 
 
5. Skt. Hans,      Alle 
      Mark sørger for en pressenning, og hans søster sørger for at bålet tændes 
Og at der indkøbes øl og vand. 
 
6. Veje, tilstand     JCH 
      JCH gennemgår vejene med Kurt fra Dan Trading inden næste møde. 
 
7. UBG-Nyt     Alle 
      Input sendes til GH 
 
8.  Orientering og meddelelser fra administrator   GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
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      GH havde medbragt beskrivelse af to typer spejle, det ene et alm. Spejl det andet et 
Hydro spejl .Hydro spejl er et anti-kondenserende dugfrit gadespejl der også afviser 
regndråber, det er således mere sikkert end et alm. Spejl, men også dyrere. 
Bestyrelsen besluttede at der skal indkøbes to stk. et til Stakkeledet ud for 23/25 og et ud for 
Brådebæksvej 29. 
Bjørneklo på TO 31 er anmeldt ti Finansiel Stabilitet 
GH foreslog at der ryddes op på hjemmesiden, når enten hun selv eller et bestyrelsesmedlem 
fik adgang. 
Der er rykket for fliser på Hyldestykket ved Rundkørslen 
GH har fået en forespørgsel vedr. brugen af fællesarealet til afslutning for 9. klasse, 
forespørgslen blev efterfølgende trukket tilbage, da de havde fundet anden løsning 
Drænet på Holmager fungerer ikke, det skyldes primært byggematerialer og at der flækkes 
brænde i nærheden af drænbrøndene. TO overtager dette punkt. 
Legehuset  ”Hobbithuset”  er  bestilt. 
 
9.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer   
     TB kontakter kommunen og følger op på bump/hajtænder 
     AB oplyste at utrolig mange havde slået græs om søndag, også beboere der havde 
nedstemt forslaget om at det skulle være tilladt om formiddagen. 
Placering af hundegård skal flyttes. AB taler med LC 
Beboerne skal gøres opmærksom på at riste ud for egen grund skal holdes rene. 
    
10.  Næste møde 24. juni 2014 hos Lotte 
 
 
 
 


