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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 26. oktober 2016 klokken 19:00  
Mødested  : Mark Petersen, Stakkeledet 30 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X   25-05-2016 

30-11-2016 
Jacob Christian Hansen /JCH) X   30-03-2016 
Morten Kirkebæk (MK) X   29-06-2016 
Mark Petersen (MP) X X  24-02-2016 

26-10-2016 
Henrik Fallentin (HF) X   31-08-2016 
Henrik Frank (FR) afbud   28-09-2016 
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Claus Permin (CP) afbud    
     
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. Urafstemning bump                                                           JCH 
      Bumpene på Ubberødvej reetableres til 40 km, og der udarbejdes  
materiale til generalforsamling i 2017 vedr. mulighed for hastigheds- 
begrænsende foranstaltninger i hele området 
 
5. Dræn: Stakkeledet      GH/MK/TB 
      MK kontakter foreningens advokat for at få sat gang i det videre forløb. 
 
6. 2. runde ”kampagne oprydning” husk medbring lister  alle 
      2. runde viste 7 ejendomme der skulle have gentaget henstillingen,  
der følges op på næste møde. 
 
7. Fællesarealer      
      Fodboldbanen åbnes til foråret hvor der åbnes med en event. 
      Legepladsudvalget kommer med oplæg snarest 
     Træer vokser op i lamper, GH kontakter gartneren 
     Der indkøbes 10 skraldespande med sideindkast, GH tager sig af dette. 
 
8. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
      Regnskab – det går lidt trægt med at få de sidste kontingentindbetalinger ind 
      Klage over bumpene på Stakkeledet, der henvises til ovennævnte, hvor 
      hastigheds dæmpende foranstaltninger tages på generalforsamlingen i 2017. 
     Idrærsforeningen Ubbebæk-huset har meddelt at de opløses og vi donere 
     indestående til GF mod at det bliver brugt i idræts øjemed.  Bestyrelsen besluttede 
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      at det skulle bruges til indvielse af fodboldbanen, evt. medaljer, striber på banen o.lign. 
 
9. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
      JCH- Kanten mod vejen ved HY 13 skal funderes  evt. med beton. GH tager fat i 
gartneren. 
 
10.  Næste møde  30. november 2016  
 


