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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 28. februar 2018 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Bente, Brådebæksvej 22 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) X   28-06-2017 

21-03-2018 

Kim Damgaard (KD) X   27-09-2017 

Morten Kirkebæk (MK) X   25-01-2017 

29-11-2017 

Mark Petersen (MP) X X  31-05-2017 

31-01-2018 

Henrik Fallentin (HF) X   25-10-2017 

Christina Kloss (CK) X   30-08-2017 

Claus Permin (CP) afbud    

     

Suppleanter     

Torben Bang (TB) X    

Bente Thulin (BT) X   28-02-2018 

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; Underskrevet 

 

4. Underskrift af Årsregnskab 2017; Underskrevet                                 GH 

 

5. Forslag til indkaldelse generalforsamling; Godkendt  GH 

 

6. Beretning; Bestyrelsen fremsender hurtigst muligt indlæg til beretningen, 

     redigerer og fremsender det samlede udkast til næste møde. 

                                       

 

7. Legepladser, rapport vedr. Ubberødsiden og forslag fra Lars  

     vedr. Toftebjergvej     GH/LHH 

      på baggrund af den meget nedslående rapport fra legepladsinspektøren 

     indkalder LHH  legepladsudvalgt til møde, og bestyrelsen foreslår at der 

     etableres 2 legepladser, en ny på Toftebjergvej 31 og nye redskaber i stedet 

     for de der har fået dødsstødet på Ubberød siden. 

 

8. Vejprojekt Brådebæksvej  

      CH og BT har talt med beboerne på Brådebæksvej om en ændring af  

      vejens profil og med nedsat hastighed. Næsten alle gik ind for projektet, på  

      betingelse af at kontingentet ikke skulle stige, at det ville forskønne området, 

      at der blev taget hensyn til indkørsler, at cykler og gående blev ledt indenom  

      chikaner. Alle mente det var en god ide at få 30 km hastighedsbegrænsning. 

      Bestyrelsen og administrator arbejder videre med projektet sammen med  

      Ingeniørfirmaet. 
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9.  Henvendelse vedr. ”Børnecykelløb”    

       Foreningen har modtaget henvendelse vedr. børnecykelløb, den dag der  

      er Sjælsø rundt. Børnene skal ledes ad Brådebæksvej. Bestyrelsen har  

      sagt OK til dette. 

      

10.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

       GH har modtaget henvendelse vedr. TO 34 der har fældet alt på grunden  

       også indenfor Søbeskyttelses linien. Bestyrelsen besluttede at GH skulle  

       skrive til kommunen 

11.  Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

       TB: Dræn bag Stakkeledet er næsten færdigt, der mangler efterbehandling af  

             Jorden. 

             Har fremsendt en personlig protest vedr. Lokalplan 257 

       MK: har talt med de der skal have hæk og mere jord langs det nye dræn,  

             Kloakmesteren kører jorden på medens det er frostvejr. 

  

12.  Næste møde:  21. marts hos Lars 
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